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Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1003 Τιμή: 0,60 ευρώ

Ολοκληρώνονται από τηνΟλοκληρώνονται από την

Περιφέρεια οι εργασίεςΠεριφέρεια οι εργασίες

κατασκευής της γέφυραςκατασκευής της γέφυρας

Δίλοφου-ΑχιλλείουΔίλοφου-Αχιλλείου

Στο Δημαρχείο ο αντιΣτο Δημαρχείο ο αντι--

πρόεδρος του ΕΛΓΑ -πρόεδρος του ΕΛΓΑ -

Πληρώθηκαν οι αποζηΠληρώθηκαν οι αποζη--

μιώσεις από τον “ΙΑΝΟ”μιώσεις από τον “ΙΑΝΟ”

Βγήκαν τα τρακτέρ σταΒγήκαν τα τρακτέρ στα

Φάρσαλα (Φωτορεπορταζ)Φάρσαλα (Φωτορεπορταζ)

ΑποκαταστάθηκανΑποκαταστάθηκαν

φθορές στην περιοχήφθορές στην περιοχή

του αρχαίου τείχουςτου αρχαίου τείχους

Ψηφίστηκε και προχωρά οΨηφίστηκε και προχωρά ο

Προϋπολογισμός του Δ.Προϋπολογισμός του Δ.

Φαρσάλων για το 2021Φαρσάλων για το 2021

ΑυτάΑυτά είναιείναι τα τα έέργαργα

αποκατάστασηςαποκατάστασης 1 1 εκεκ..

ευρώευρώ στην στην ΕΕπαρχία γιαπαρχία για

τις ζημιές του τις ζημιές του «Ι«ΙΑΝΟΥΑΝΟΥ»»
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν

έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που

χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 3/2/2021
Συννεφιά 7/19c

Τρίτη 2/2/2021
Πιθανότηα Βροχής 6/19c

Πέμπτη 4/2/2021
Συννεφιά 9/18c

Παρασκευή 5/1/2021
Συννεφιά 10/18c

Σαββάτο 6/2/2021
Ηλιοφάνεια 10/19c

Κυριακή 7/2/2021
Ηλιοφάνεια 10/20

Δευτέρα 8/2/2021
Ηλιοφάνεια 10/20

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,

με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή

δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -

με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -

λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -

γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος

2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -

σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

3
θετικά κρούσματα

σε 97 τεστ στα

Φάρσαλα, “καθα-

ρό” το Ανωχώρι.

Στα ΦΑΡΣΑΛΑ: Σε συνολι-

κό αριθμό 97 δειγμάτων

καταγράφηκαν 3 θετικά

κρούσματα Covid-19.

Αφορούν σε 2 άνδρες και 1

γυναίκα με διάμεση ηλικία

τα 26 έτη.

Στο ΑΝΩΧΩΡΙ ΦΑΡΣΑΛΩΝ:

Πραγματοποιήθηκαν 55

Rapid Tests τα αποτελέ-

σματα των οποίων ήταν

όλα αρνητικά.

3 θετικά κρούσματα3 θετικά κρούσματα

σε 97 τεστ στασε 97 τεστ στα

Φάρσαλα, “καθαρό”Φάρσαλα, “καθαρό”

το Ανωχώριτο Ανωχώρι

““Έφυγε” ο ΓιώργοςΈφυγε” ο Γιώργος

ΜπουλούτσοςΜπουλούτσος

Θ
λίψη επικρατεί

στην τοπική κοι-

νωνία για τον

θάνατο του 70χρονου

Γιώργου Μπουλούτσου

από το Δίλοφο

Φαρσάλων. 

Ο εκλιπών είχε διατελέσει

επί σειρά ετών πρόεδρος

του Αγροτικού Συλλόγου

Διλόφου ήταν πολύ δρα-

στήριος και πολύ αγαπητός

στην τοπική κοινωνία.

Η
κ. Ελένη Μήτα του

Σπυρίδωνα κλάδου

ΠΕ4, Αρχιτεκτόνων

Μηχανικών με βαθμό Α΄,

ορίστηκε με απόφαση του

δημάρχου Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου, ως ανα-

πληρώτρια Προϊσταμένη

της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών –

Πολεοδομίας,

Περιβάλλοντος του Δήμου

Φαρσάλων.

Μ
ε ανακοίνωση

της η ΔΕΥΑ

Φαρσάλων ανα-

κοινώνει την έναρξη ηλε-

κτρονικής αποπληρώμης

λογαριασμών για την

καλύτερη εξυπηρέτηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Για την καλύτερη εξυπηρέ-

τηση αποπληρωμής λογα-

ριασμών ακόμη ένας τρό-

πος είναι στη διάθεση σας.

Σας ενημερώνουμε ότι με

την έκδοση του επόμενου

λογαριασμού θα αναγράφε-

ται στο έντυπο ο κωδικός

ηλεκτρονικής πληρωμής και

ο κωδικός ανάθεσης (για

πάγιες εντολές).

Ο κωδικός ηλεκτρονικής

πληρωμής θα είναι διαφο-

ρετικός για κάθε λογαρια-

σμό.

Επίσης παρακαλούμε

όσους καταναλωτές έχουν

ρύθμιση οφειλών να προ-

σέλθουν στα γραφεία για

να παραλάβουν τους κωδι-

κούς πληρωμής για τις

δόσεις των διακανονισμών

τους.

ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική

αποπληρωμήαποπληρωμή

λογαριασμών απόλογαριασμών από

την ΔΕΥΑΦτην ΔΕΥΑΦ

Δ. Φαρσάλων: ΗΔ. Φαρσάλων: Η

Ελένη ΜητάΕλένη Μητά

αναπληρώτριααναπληρώτρια

προϊσταμένηπροϊσταμένη

ΠολεοδομίαςΠολεοδομίας



Ο
λοκληρώνονται

από την

Περιφέρεια

Θεσσαλίας οι εργασίες

για την ανακατασκευή της

γέφυρας Δίλοφου-

Αχιλλείου στο Δήμο

Φαρσάλων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας

έχει αποκαταστήσει πλή-

ρως τηνπροσβασιμότητα

στην επαρχιακή οδό και την

ομαλή παροχέτευση των

παρακείμενων ρεμάτων. Το

έργο είναι προϋπολογισμού

100.000 ευρώ με χρηματο-

δότηση από το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων της

Περιφέρειας.

«Με γρήγορο ρυθμό η

Περιφέρεια Θεσσαλίας ανα-

κατασκεύασε την γέφυρα

στο Δίλοφο, που καταστρά-

φηκε από τη θεομηνία του

Ιανού» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός. «Η

Περιφέρεια Θεσσαλίας με

τις τεχνικές της υπηρε-

σίεςεργάζονται συντονισμέ-

να και με ολοκληρωμένο

σχέδιο προχωρούν στην

πλήρη αποκατάσταση των

υποδομών» προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

Οι εργασίες

Πραγματοποιήθηκαν:

-Εργασίες καθαρισμού από

φερτά υλικά και διεύρυνσης

της κοίτης των παρακείμε-

νων ρεμάτων

-Κατασκευή σωληνωτού

οχετού παράλληλα με το

υφιστάμενο τεχνικό για την

διεύρυνση της υδραυλικής

διατομής

-Ενίσχυση του υφιστάμενου

λιθόκτιστου τεχνικού με

επένδυση των τοιχωμάτων

του με οπλισμένο σκυρόδε-

μα

-Κατασκευή νέων πτερυγό-

τοιχων του υφιστάμενου

τεχνικού προς αποκατάστα-

ση των κατεστραμμένων

λιθόκτιστων πτερυγότοιχων

-Κατασκευή νέου σωληνω-

τού οχετού για την παροχέ-

τευση ομβρίων υδάτων

κατάντη του υφιστάμενου

τεχνικού και τέλος

-Αποκατάσταση στρώσεων

οδοστρωσίας και ασφαλτι-

κών στρώσεων στην προ-

σαρμογή με την κύρια οδό.

3
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 Τοπικά Νέα

Ολοκληρώνονται από την ΠεριφέρειαΟλοκληρώνονται από την Περιφέρεια

Θεσσαλίας οι εργασίες κατασκευής τηςΘεσσαλίας οι εργασίες κατασκευής της

γέφυρας Δίλοφου-Αχιλλείουγέφυρας Δίλοφου-Αχιλλείου



Τ
ην Πέμπτη το πρωί

οι Φαρσαλινοί

αγρότες έβγαλαν

τα τρακτέρ τους στο

κέντρο των Φαρσάλων σε

μια συμβολική πορεία ως

μοχλό πίεσης στις απο-

φάσεις των αρμοδίων.

Το κύριο θέμα της “ατζέ-

ντας” των αγροτικών διεκδι-

κήσεων είναι η αποζημίωση

των καταστροφών του

μεσογειακού κυκλώνα

“Ιανού” στο 100% της χαμέ-

νης παραγωγής και η ολική

κάλυψη των φετινών μεγά-

λων απωλειών που υπέ-

στησαν τα αγροτικά εισοδή-

ματα.

Αμέσως μετά την πορεία

των τρακτέρ, αντιπροσω-

πεία των αγροτών της

ΕΟΑΣΝΛ που αποτελού-

νταν από τον αντιπρόεδρο

κ. Χρ. Αδαμόπουλο, τον

εκπ. τύπου της Σωκ.

Αλειφτήρα και το μέλος Γ.

Νικολόπουλο, απέδωσαν τα

αιτήματα τους στο δήμαρχο

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου, παρουσία των

αντιδημάρχων κ.κ. Στ.

Κουκουλιό και Δημ. Γούσια

και στην συνέχεια υπήρξε

συνάντηση μεταξύ των δύο

πλευρών.

Την πομπή συνόδευε περι-

πολικό του ΑΤ Φαρσάλων.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη
πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Βγήκαν τα τρακτέρ στα ΦάρσαλαΒγήκαν τα τρακτέρ στα Φάρσαλα

Μ
ε τον ασκούντα

χρέη συντονιστή

της

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Περιφέρειας

Θεσσαλίας και Στερεάς

Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο

Παππά, συναντήθηκε τη

Δευτέρα ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου.

Ο κ. Εσκίογλου επισκέφθη-

κε τον κ. Παππά στο γρα-

φείο του και τον συνεχάρη

επ’ αφορμή της ανάληψης

των νέων καθηκόντων του.

Παρουσία και της Γενικής

Διευθύντριας Δασών και

Αγροτικών Υποθέσεων κ.

Ζωής Φτίκα, ο κ. Εσκίογλου

ενημέρωσε τον συντονιστή

για όλα τα εν εξελίξει έργα

του δήμου Φαρσάλων,

αλλά και όσα προγραμματί-

ζονται στο προσεχές διά-

στημα, με τον κ. Παππά να

δεσμεύεται να συνδράμει με

τις υπηρεσίες της

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης, όπου αυτό κρι-

θεί αναγκαίο.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο

έργο των φραγμάτων στη

δημοτική ενότητα

Ναρθακίου, το οποίο ανα-

μένεται να λύσει το υδρευτι-

κό πρόβλημα των

Φαρσάλων αλλά και στο

σχεδιασμό για τη δημιουρ-

γία αντιπυρικών ζωνών για

την προστασία του αλσυλλί-

ου της πόλης.

Συμφωνήθηκε ένας διαρκής

δίαυλος επικοινωνίας προς

όφελος της κοινωνίας.

Συνάντηση του Δημάρχου Φαρσάλων με τοΣυνάντηση του Δημάρχου Φαρσάλων με το

νέο συντονιστή της Αποκεντρωμένηςνέο συντονιστή της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς ΕλλάδοςΔιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος



Σ
ε αποκατάσταση

φθορών που προ-

κλήθηκαν στην

αρχαιολογική περιοχή,

στο αρχαίο τείχος, στο

αλσύλλιο της πόλης των

Φαρσάλων προχώρησαν

από κοινού οι υπηρεσίες

Πρασίνου και

Καθαριότητας του δήμου.

Οι παρεμβάσεις έλαβαν

χώρα σε συνεργασία με την

αρχαιολογική υπηρεσία. Θα

ακολουθήσουν τις επόμενες

ημέρες εργασίες για την

αποκατάσταση του οδικού

δικτύου προς το βουνό,

μετά τις καταστροφές που

υπέστη κατά τη θεομηνία

του περασμένου

Σεπτεμβρίου. Παράλληλα

θα γίνει καθαρισμός του

αλσυλλίου το οποίο έχει

επιβαρυνθεί τους τελευταί-

ους μήνες λόγω της πανδη-

μίας και της μεγάλης επι-

σκεψιμότητας.

Επιπρόσθετα, με εντολή

του δημάρχου Φαρσάλων

έκλεισε η οδική πρόσβαση

προς το βουνό, μέχρι την

περάτωση των εργασιών.

Ο δήμος Φαρσάλων παρα-

καλεί για μία ακόμη φορά

τους δημότες που μεταβαί-

νουν στο βουνό να φροντί-

ζουν για την καθαριότητα,

τον ευπρεπισμό αλλά και

την ασφάλεια αυτής της

πολύτιμης για τον άνθρωπο

περιοχής.
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Αποκαταστάθηκαν φθορές στην περιοχήΑποκαταστάθηκαν φθορές στην περιοχή

του αρχαίου τείχους των Φαρσάλωντου αρχαίου τείχους των Φαρσάλων

Σ
ε κλίμα αισιοδοξίας

πραγματοποιήθηκε

και φέτος η κοπή

της πρωτοχρονιάτικης

πίτας την Παρασκευή 22

Ιανουαρίου, τηρουμένων

των μέτρων προφύλαξης

από την πανδημία

(παρουσία ελάχιστων

εργαζομένων – χρήση

μάσκας), στην Κοινωφελή

Επιχείρηση –

(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) του Δήμου

Φαρσάλων.

Την πίτα έκοψε η Πρόεδρος

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ κ. Ευαγγελία

Χαμορούσου, παρουσία

του Δημάρχου κ. Μάκη

Εσκίογλου, της

Αντιδημάρχου Διοικητικών

και Οικονομικών

Υπηρεσιών κ. Σοφίας

Χατζηπλή και της

Διευθύντριας της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ κ. Βέρας

Κυρίτση.

Ανταλλάχθηκαν ευχές για

καλή, ευλογημένη και δημι-

ουργική χρονιά καθώς και

για ομαλή προσαρμογή

στην καθημερινότητα.

Επίσης, πίτες θα κοπούν

στα κατά τόπους υποκατα-

στήματα της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.

Έκοψε τη βασιλόπιτα η ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑΈκοψε τη βασιλόπιτα η ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ



Μ
ε απόλυτη επιτυ-

χία ολοκληρώθη-

καν οι δυο αιμο-

δοσίες του Αιμοδοτικού

Συλλόγου Φαρσάλων

στην Βαμβακού και στο

Ευύδριο.

Στην Βαμβακού έγινε σε

συνδιοργάνωση με τον

Σύλλογο Γυναικών και

συγκεντρώθηκαν 24 φιάλες

αίματος.

Ενώ στο Ευύδριο η αιμοδο-

σία έγινε σε συνδιοργάνω-

ση με τον Αγροτικό

Συνεταιρισμό «Ενιπέας» και

με τον Επιμορφωτικό

Σύλλογο του Ευυδρίου και

συγκεντρώθηκαν 26 φιάλες

αίματος.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχα-

ριστεί θερμά τα μέλη και τα

Δ.Σ. των τριών συλλόγων

για την άψογη συνδιοργά-

νωση και όλους τους αιμο-

δότες που αιμοδότησαν

εθελοντικά.

Όλες οι αιμοδοσίες έγιναν

με την απόλυτη τήρηση του

υγειονομικού πρωτοκόλλου

και με όλα τα απαραίτητα

μέτρα.

Π
έραν του προϋπο-

λογισμού που

ψηφίστηκε στο

Δημοτικό Συμβούλιο της

26ης Ιανουαρίου το οποίο

πραγματοποιήθηκε μέσω

τηλεδιάσκεψης το

Δημοτικό Συμβούλιο προ-

χώρησε στην ψήφιση και

των παρακάτω θεμάτων.

ΨΗΦΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Το θέμα που αφορούσε την

λήψη απόφασης για την

έγκριση του

Ολοκληρωμένου Πλαισίου

Δράσης (Ο.Π.Δ.) του

Δήμου, οικον. έτους 2021

πέρασε κατά πλειοψηφία

καθώς ψήφισαν αρνητικά η

παράταξη του κ.

Καραχάλιου και ο Δημοτικός

Σύμβουλος κ. Αποστολής

Αναγνώστου.

Τα θέματα που αφορούσαν

την λήψη απόφασης, για

κατανομή ποσού

532.269,22€ που προέρχε-

ται από την επιχορήγηση

ΚΑΠ Επενδυτικών

Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) σε

έργα του Τεχνικού

Προγράμματος 2021 και το

θέμα που αφορούσε την

λήψη απόφασης, για την

έγκριση του Σχεδίου αστέ-

γων κατά την περίοδο του

χειμώνα ψηφίστηκαν ομό-

φωνα.

Το θέμα που αφορούσε την

λήψη απόφασης, συγκρότη-

σης τριμελούς επιτροπής

Ανταλλαγής Ακινήτων του

Δήμου και ορισμός δύο (2)

τακτικών αιρετών μελών και

ενός (1) δημοτικού υπαλλή-

λου ως γραμματέα, με τους

αναπληρωτές τους ψηφί-

στηκε ομόφωνα με τον κ.

Αναγνώστου να δηλώνει

παρών.

Ομόφωνα ψηφίστηκε και το

θέμα για την λήψη απόφα-

σης, συγκρότησης τριμε-

λούς επιτροπής Διενέργειας

Δημοπρασιών για την

Εκποίηση ή Εκμίσθωση

Πραγμάτων του Δήμου και

ορισμός δύο (2) τακτικών

αιρετών και ενός (1) δημοτι-

κού υπαλλήλου ως γραμμα-

τέα.

Ενώ το θέμα που αφορού-

σε την λήψη απόφασης,

συγκρότησης τριμελούς

Εκτιμητικής Επιτροπής του

Δήμου για τον καθορισμό

τιμήματος ακινήτων και ορι-

σμός δύο (2) τακτικών αιρε-

τών μελών, ενός (1)

Μηχανικού της Τεχνικής

Υπηρεσίας και ενός (1)

δημοτικού υπαλλήλου ως

γραμματέα, με τους ανα-

πληρωτές τους, ψηφίστηκε

ομόφωνα με τον κ.

Αναγνώστου να δηλώνει

παρών.

Ομόφωνη ψήφιση με

παρών από τον κ.

Αποστόλου έλαβαν και τα

παρακάτω θέματα:

Λήψη απόφασης, συγκρό-

τησης τριμελούς επιτροπής

Συμβιβαστικής. Επίλυσης

Φορολογικών Διαφορών και

Αμφισβητήσεων του Δήμου

και ορισμός δύο (2) τακτι-

κών αιρετών μελών, ενός

(1) δημότη και ενός (1)

δημοτικού υπαλλήλου ως

γραμματέα, με τους ανα-

πληρωτές τους.

Λήψη απόφασης, συγκρό-

τησης τριμελούς επιτροπής

Καταστροφής Αντικειμένων

του Δήμου που δεν έχουν

Καμία Αξία και ορισμός δύο

(2) τακτικών αιρετών

μελών, ενός (l) δημότη και

ενός (1) δημοτικού υπαλλή-

λου ως γραμματέα, με τους

αναπληρωτές τους.

Λήψη απόφασης, για

συγκρότηση των παρακάτω

επιτροπών (άρθρο 221 του

Ν. 4412/2016): α) παρακο-

λούθησης υπηρεσιών,

εργασιών και μεταφορών β)

παραλαβής προμηθειών,

για το έτος 2021.

Λήψη απόφασης, για

συγκρότηση επιτροπής

παραλαβής έργων & εργα-

σιών αξίας έως 5.869,40€

για το έτος 2021.
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Γενικά Νέα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Η ψήφιση των θεμάτωνΗ ψήφιση των θεμάτων τουτου ΔημοτικούΔημοτικού ΣυμβούλιουΣυμβούλιου τηςτης 2626ηςης

ΙανουαρίουΙανουαρίου στονστον ΔήμοΔήμο ΦαρσάλωνΦαρσάλων

ΜεΜε απόλυτηαπόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι αιμοδοσίες στηνεπιτυχία ολοκληρώθηκαν οι αιμοδοσίες στην

Βαμβακού και το Ευύδριο Φαρσάλων!Βαμβακού και το Ευύδριο Φαρσάλων!



Κ
ατά πλειοψηφία

ψηφίστηκε ο ειδικά

διαμορφωμένος

ελέω IANOY και COVID –

19 προϋπολογισμός του

Δήμου Φαρσάλων για το

2021 με την παράταξη του

κ. Καραχάλιου και τον

Δημοτικό Σύμβουλο κ.

Αποστόλη Αναγνώστου να

τον καταψηφίζουν, ενώ

από την ψήφιση απουσίαζε

εκπρόσωπος από τον συν-

δυασμό του κ.

Κωνσταντίνου Τύμπα.

Ο  προϋπολογισμός αγγίζει

τα 22,3 εκατομμύρια καθώς

στο 2021 έχουν ενταχθεί και

κονδύλια από την Πολιτεία,

για την αντιμετώπιση της

πανδημίας του κορονοϊού,

όπως και των καταστροφών

που προέκυψαν από τις

πλημμύρες του “Ιανού” τον

περασμένο Σεπτέμβριο στην

περιοχή.

Εσκιόγλου: «Με ολοκληρω-

μένο σχεδιασμό που υπηρε-

τεί το αναπτυξιακό μας έργο»

Για «προϋπολογισμό με ολο-

κληρωμένο σχεδιασμό που

υπηρετεί το αναπτυξιακό

έργο του δήμου Φαρσάλων»

έκανε λόγο ο δήμαρχος κ.

Μάκης Εσκίογλου, κατά την

τοποθέτησή του στη συνε-

δρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου για την έγκριση

του προϋπολογισμού του

2021.

Ο κ. Εσκίογλου συμπλήρωσε

επίσης πως ο προϋπολογι-

σμός διακατέχεται από συνέ-

πεια, συνέχεια και ρεαλισμό,

ενώ συμπεριλαμβάνει ένα

τεχνικό πρόγραμμα που

«λύνει σημαντικά προβλήμα-

τα και ταυτόχρονα θέτει τις

βάσεις για τα σημαντικά

τεχνικά έργα που έχει ανάγκη

ο δήμος».

Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ο

φετινός προϋπολογισμός

είναι όπως εύκολα μπορεί

κανείς να καταλάβει, προϋ-

πολογισμός ειδικών συνθη-

κών καθώς βρίσκει το δήμο

μας σε κατάσταση έκτακτης

ανάγκης λόγω του Ιανού. Την

ίδια ώρα έχουμε σε εξέλιξη

και την παγκόσμια πανδημία

η οποία έχει πολυεπίπεδο

αντίκτυπο στην κοινωνία.

Υπό αυτές τις συνθήκες,

θεωρώ πως ο προϋπολογι-

σμός που καλούμαστε να

συζητήσουμε και να εγκρί-

νουμε αποτυπώνει με ρεαλι-

σμό τις προτεραιότητές μας

σε δράσεις, πολιτικές και

έργα που θα δώσουν ανα-

πτυξιακή ώθηση στον τόπο

μας.

Στοχεύει σε ένα ολοκληρωμέ-

νο σχεδιασμό και υπηρετεί το

αναπτυξιακό μας έργο.

Στοχεύει σε σημαντικές πρω-

τοβουλίες που βελτιώνουν

την καθημερινότητα των

συμπολιτών μας, αλλά και

στον κανόνα της ανταποδοτι-

κότητας των υπηρεσιών.

Σε ότι αφορά τα οικονομικά

του δήμου μας, υπάρχει μία

σημαντική υστέρηση εσόδων

λόγω της ευρύτερης κατάστα-

σης που επικρατεί με την

πανδημία αλλά και των συνε-

πειών της θεομηνίας.

Ο προϋπολογισμός του

δήμου υποβάλλεται ισοσκελι-

σμένος με εγγεγραμμένα

έσοδα και έξοδα ύψους

22.337.085,23 ευρώ. Σε αυτά

υπολογίζονται τα 3 εκ. ευρώ

περίπου που προορίζονται

για τον «Ιανό» αλλά και πολ-

λές αποφάσεις ένταξης

έργων στο ΕΣΠΑ.

Στον προϋπολογισμό του

2021 προβλέπουμε ένα

τεχνικό πρόγραμμα που

λύνει σημαντικά προβλήματα

και ταυτόχρονα θέτει τις

βάσεις για τα σημαντικά

τεχνικά έργα που έχει ανάγκη

ο δήμος μας και υπάρχουν

εγγραφές άνω των 12 εκ.

ευρώ.

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν

σε υποδομές και στις διαρ-

κώς αυξανόμενες σε ποσότη-

τα και ποιότητα παροχές

προς τους πολίτες.

Είναι ένας προϋπολογισμός

συνέπειας και συνέχειας,

ρεαλιστικός, που δεν υστερεί

σε αναπτυξιακό και κοινωνικό

χαρακτήρα. Ένας προϋπολο-

γισμός προσαρμοσμένος στη

σημερινή πραγματικότητα.

Θέλω να ευχαριστήσω τα

στελέχη της υπηρεσίας τα

οποία εργάστηκαν με ζήλο,

επαγγελματισμό, υπευθυνό-

τητα και μεθοδικότητα, ώστε

να καταρτιστεί.» 

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

υπηρεσιών του Δήμου

Φαρσάλων κ.Σοφία

Χατζηπλή από την πλευρά

της σημείωσε: “Ένα μεγάλο

ποσοστό που ξεπερνάει το

60% περιλαμβάνει έργα και

υπηρεσίες”. Έκανε επίσης

αναφορά στα ταμειακά διαθέ-

σιμα στο τέλος του έτους

(31/12/20) που αγγίζουν τα

2.815.000 ευρώ, από τακτι-

κές επιχορηγήσεις και ίδιους

πόρους.

Αμέσως μετά τις τοποθετή-

σεις του Δημάρχου και της

Αντιδημάρχου Οικονομικών

Υπηρεσιών του Δήμου τον

λόγο πήρε από την αντιπολί-

τευση αρχικά ο κ. Άρης

Καράχαλιος ο οποίος τόνισε

ότι αναγνωρίζει πως ο συγκε-

κριμένος προυπολογισμός

συντάχθηκε υπό το καθεστώς

ειδικών συνθηκών (ΙΑΝΟΣ

και Πανδημία) και συμφώνη-

σε ότι η Πολιτεία στάθηκε

από την πρώτη στιγμή δίπλα

στον Δήμο Φαρσάλων αποδί-

δοντας άμεσα κονδύλια και

πιστώσεις τα οποία στο

μεγαλύτερο ποσοστό τους

είναι ικανοποιητικά.

Τόνισε πως από την πλευρά

του Δήμου θα πρέπει να

υπάρχει συνεχώς πλαίσιο

διεκδίκησης μέσω μελετών

και προμελετών ώστε να

διεκδικήσει ο Δήμος ακόμη

περισσότερα κονδύλια που

θα αφορούν κατά κύριο λόγο

πιστώσεις νέων έργων υπο-

δομής που λείπουν από τον

τόπο με κύρια τα αντιπλημ-

μυρικά έργα, όχι μόνο στον

Ενιπέα και στον Απιδανό

ποταμό αλλά και σε όλα τα

ρέματα της πόλης και των

χωριών που είναι αποστραγ-

γιστικά.

Αναφέρθηκε επίσης σε μία

σειρά έργων που έγιναν επί

ημερών του, πολλά εξ αυτών

συνεχίζονται ακόμα και τώρα

και επισήμανε καθυστερήσεις

σε έργα όπως π.χ. την αγρο-

τική οδοποιία Σταυρού – Ν.

Μοναστηρίου, τον αγροτικό

δρόμο της Βλαχόστρατας,

την αποπεράτωση της ανα-

πλάσεως του 1ου δημοτικού,

την ανάπλαση του Σταδίου

κ.α.

Ο κ. Καραχάλιος ανέφερε μια

σειρά προτάσεων που πρέ-

πει να συμπεριληφθούν και

αφορούν την διάνοιξη της

νότιας οδού του αλσυλίου της

πόλης, γιατί αποτελεί έργο

πολιτισμού καθώς έχει εύκο-

λη πρόσβαση στην

Ακρόπολη, πρότεινε την ενί-

σχυση αθλητικών και πολιτι-

στικών σωματείων του

δήμου, την εγγραφή αρχικής

πίστωσης για τη διεκδίκηση

κολυμβητηρίου στον τόπο,

για την κτηνοτροφική οδοποι-

ία στη Σκόπια για τη δημι-

ουργία νέων κοινόχρηστων

χώρων στην πόλη με την

εξαγορά οικοπέδων και την

εξαγορά κτιρίου στην οδό

Λαμίας. 

Όλα τα παραπάνω θέματα

εντάχθηκαν από τον

Πρόεδρο του Δημοτικού

Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο

Δαμιανό προς ψήφιση με

ονομαστική ψηφοφορία και

καταψηφίστηκαν από την

παράταξη του κ. Εσκίογλου

και την παράταξη της κ.

Ίφου, ενώ θετικά ψήφισε η

παράταξη του κ. Καραχάλιου

και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

κ.κ. Ευάγγελος

Δημητρακόπουλος και

Απόστολος Αναγνώστου.

Έτσι η πρόταση του κ.

Καραχάλιου απορρίφθηκε

καθώς υπερίσχυσε η πρότα-

ση της Δημοτικής αρχής.

H πρόταση του κ.

Καραχάλιου απορρίφθηκε

κατά την ψήφιση από την

Δημοτική αρχή και την παρά-

ταξη της κ. Ίφου καθώς

όπως ανέφεραν θα έπρεπε

να έχει κατατεθεί νωρίτερα

στις Οικονομικές Υπηρεσίες

του Δήμου να αξιολογηθεί και

να υπάρξει ο ισοσκελισμός

του προϋπολογισμού.

Η επικεφαλής της ελάσσονος

αντιπολίτευσης και πρ.

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μαρία Ίφου στην τοποθέτησή

της τόνισε πως συμφωνεί ότι

οι φετινές συγκυρίες είναι

πολύ δύσκολες και πως θα

πρέπει όλοι να δείξουμε

σύνεση και καταννόηση.

Μετέπειτα ψήφισε θετικά τον

προϋπολογισμό τονίζοντας

όμως την πάγια θέση της για

το θέμα της Πλατείας

Δημαρχείου καθώς όπως

τόνισε είναι υπέρ των ήπιων

παρεμβάσεων, όχι όμως της

ολικής ανακατασκευής, ενώ

διαφοροποίησε την θέση της

και στα έργα στη πλατεία και

τον οικίσκο στο Πολυδάμειο.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της

παράταξης της κ.κ.

Αγγελακοπούλου,

Πατσιούρας, Λελεντζής και

Κατσιαούνης ψήφισαν θετικά

τον προϋπολογισμό.

Απουσία εκπροσώπου της

παράταξης κ. Κ. Τύμπα τον

λόγο πήρε στην συνέχεια ο

επικεφαλής παράταξης και

δημοτικός σύμβουλος κ.

Ευάγγελος

Δημητρακόπουλος λέγοντας

ότι: “Πιστεύω από τη θέση

που είμαστε όλοι πρέπει να

διεκδικούμε κονδύλια είτε

έργα με οποιοδήποτε τρόπο”.

Πρότεινε ο προϋπολογισμός

να συντάσσεται με στόχους

όπως στις επιχειρήσεις που

δεν υπερβαίνουν το 3%.

Θεώρησε ότι οι προτάσεις

του κ. Καραχάλιου είναι θετι-

κές και ότι θα πρέπει να

ενταχθούν.»

Την θέση της Λαϊκής

Συσπείρωσης Φαρσάλων για

τον προϋπολογισμό διατύ-

πωσε ο δημοτικός σύμβου-

λος κ. Απ. Αναγνώστου,

όπου τόνισε για ακόμη μια

φορά μεταξύ άλλων ότι: Δεν

υπάρχει σχέδιο στο Δήμο

που να απαντά στα μεγάλα

προβλήματα για την νέα χρο-

νιά, έκανε λόγο για απουσία

έργων και χαρακτηρίζοντάς

τον, ότι είναι ένας προϋπολο-

γισμός που υποδεικνύει την

υποταγή και τη συμμόρφωση

του δήμου, στην οικονομική

πολιτική και στο αντιλαϊκό

δημοσιονομικό θεσμικό πλαί-

σιο που έχει την εποπτεία το

οικονομικό παρατηρητήριο

και το αντίστοιχο υπουργείο.

Από το συμβούλιο απουσία-

ζαν οι κ.κ. Μπαμπανίκας,

Αγγελακόπουλος, Τύμπας και

Γκέβρος, ενώ στην τηλεδιά-

σκεψη βρέθηκαν και οι πρόε-

δροι κοινοτήτων κ.κ.

Πρεκατέ, Γούσιος,

Βασιλόπουλος, Γρίβας,

Λελεντζής, Αγγελακόπουλος

και Βούλγαρης, οι οποίοι

ψήφισαν θετικά τον προϋπο-

λογισμό.
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Σ
ε εξέλιξη βρίσκεται

μέσα από πλειάδα

έργων, η προσπά-

θεια του δήμου

Φαρσάλων να αποκατα-

στήσει το σύνολο των

ζημιών που προκλήθηκαν

σε δημόσιες υποδομές

ευθύνης του, από την

θεομηνία με την κωδική

ονομασία «Ιανός», η

οποία έπληξε την περιοχή

στα τέλη του περασμένου

Σεπτεμβρίου.

Συνολικά εξελίσσονται οκτώ

εργολαβίες, το κόστος των

οποίων αθροιστικά υπερ-

βαίνει το 1 εκ. ευρώ. Στόχος

όπως τονίζει σε δήλωσή

του ο δήμαρχος Φαρσάλων

κ. Μάκης Εσκίογλου, είναι η

τάχιστη επιστροφή στην

κανονικότητα μέσα από την

πλήρη αξιοποίηση των

εκτάκτων κονδυλίων που

δέχθηκε ο δήμος για την

αποκατάσταση των ζημιών.

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙ
Με έργο ύψους 191.935,49

ευρώ πλέον Φ.Π.Α. θα αντι-

μετωπιστούν τα προβλήμα-

τα που δημιούργησε η

κακοκαιρία «Ιανός» στην

Κοινότητα Βασιλή.

Συγκεκριμένα, ύστερα από

αυτοψία κρίθηκε απαραίτη-

τη η άμεση αποκατάσταση

και κατασκευή δικτύου απο-

χέτευσης ομβρίων. Η μη

ύπαρξη δικτύου αποχέτευ-

σης ομβρίων και η λειτουρ-

γία απορροής των υδάτων

με ελεύθερη ροή δημιούρ-

γησε πλείστα προβλήματα

σε ιδιοκτησίες της περιοχής

καθώς και στα πεζοδρόμια

αυτής.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙ
Στο ΚΔΑΠ της Τ.Κ. Βασιλή

έπειτα από την θεομηνία,

έχουν δημιουργηθεί διάφο-

ρα προβλήματα στον περι-

βάλλοντα χώρο και στην

περίφραξη της ανατολικής

και νότιας πλευράς του

οικοπέδου.

Με έργο ύψους 30.604,96

ευρώ πλέον Φ.Π.Α., θα

γίνουν όλες οι απαραίτητες

παρεμβάσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ «ΦΑΣΟΥΛΑ»

Με έργο συνολικού κόστους

60.312,11 ευρώ πλέον

Φ.Π.Α. θα γίνει η αποκατά-

σταση των τεχνικών έργων

στην ανατολική πλευρά της

πόλης των Φαρσάλων

(περιοχή Φασούλα).

Προβλέπεται να γίνουν

ένας πλακοσκεπής οχετός

2Χ2 μήκους 50,00 περίπου

μέτρων και ένας πλακοσκε-

πής οχετός 3Χ2 μήκους

10,00 περίπου μέτρων

Οι εργασίες που θα εκτελε-

στούν είναι οι εξής:

1. Εκσκαφή θεμελίων τεχνι-

κών έργων σε έδαφος γαι-

ώδες-ημιβραχώδες

2. Εξυγιαντικές στρώσεις με

αμμοχαλικώδη υλικά

3. Μεταφορές με αυτοκίνη-

το δια μέσου οδών καλής

βατότητας

4. Προμήθεια, μεταφορά

επί τόπου, διάστρωση και

συμπύκνωση σκυροδέμα-

τος με χρήση αντλίας ή

πυρογερανού. Για κατα-

σκευές από σκυρόδεμα

κατηγορίας C12/15 &

C20/25

5. Ξυλότυποι συνήθων

χυτών κατασκευών

6. Χαλύβδινοι οπλισμοί

κατηγορίας Β500C (S500s)

7. Εργοταξιακή σήμανση με

Πινακίδες και

Αναλάμποντες φανούς

σήμανσης επισήμανσης

κινδύνου.

ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ
ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σκοπός του έργου συνολι-

κού ύψους 171.809,46

ευρώ πλέον Φ.Π.Α., είναι η

αποκατάσταση των αθλητι-

κών εγκαταστάσεων που

επλήγησαν από τη θεομη-

νία Ιανός που έπληξε το

Δήμο Φαρσάλων. Εργασίες

αναμένεται να γίνουν στο

δημοτικό στάδιο Φαρσάλων

και στο κλειστό γυμναστή-

ριο που βρίσκεται δίπλα σε

αυτό. Επίσης εργασίες

αποκατάστασης θα γίνουν

και στο γήπεδο της τοπικής

κοινότητας Υπέρειας.

Στο Δημοτικό Στάδιο

Φαρσάλων προβλέπεται να

πραγματοποιηθεί εκτενής

καθαρισμός όλου του

χώρου που στεγάζεται κάτω

από τις κερκίδες του γηπέ-

δου όπου υπάρχουν αίθου-

σες αποδυτηρίων, αίθουσες

των ποδοσφαιρικών ομά-

δων της πόλης, κυλικείο,

αίθουσες γυμναστηρίου,

λεβητοστάσιο, τουαλέτες

κλπ. Επίσης θα αποκατα-

σταθούν οι ζημιές εντός

αυτών των αιθουσών με

νέα έπιπλα, ντουζιέρες κ.α.

Η αίθουσα γυμναστικής θα

εξοπλιστεί με νέα όργανα

και αθλητικό εξοπλισμό, θα

επισκευαστεί ο λέβητας.

Επίσης θα αποκατασταθεί η

περίφραξη του γηπέδου της

ανατολικής πλευράς όπου

αρχικά θα γίνουν εκσκαφές

και επιχώσεις και στη συνέ-

χεια θα κατασκευαστεί πέδι-

λο και τοιχίο πάνω στο

οποίο θα τοποθετηθεί

(αγκυρωθεί) περίφραξη

ύψους τριών μέτρων.

Στο κλειστό γυμναστήριο

δίπλα στο στάδιο θα γίνου

εργασίες καθαρισμού όλου

του χώρου ενώ θα τοποθε-

τηθεί νέο παρκέ εμβαδού

800 τ.μ. . Όσον αφορά τους

διαδρόμους και τις αίθου-

σες επί αυτών, θα γίνουν

εργασίες αποκατάστασης

των δαπέδων, ενώ η αίθου-

σα γυμναστηρίου θα εξο-

πλιστεί με τα απαραίτητα

όργανα για την εύρυθμη

λειτουργία των αθλητικών

εγκαταστάσεων. Επιπλέον

προβλέπεται η μόνωση και

η στεγάνωση της στέγης

του προθαλάμου ενώ η ίδια

επιφάνεια θα βαφτεί. Τέλος

θα γίνει προμήθεια και

εγκατάσταση δύο πινάκων

αγώνων για τις ανάγκες

χρονομέτρησης σε κάθε

μπασκέτα.

Στο γήπεδο της Υπέρειας

θα γίνουν εργασίες προε-

τοιμασίας του εδάφους με

τον κατάλληλο μηχανικό

εξοπλισμό καθώς και με την

απαραίτητη προμήθεια και

ανάμειξη βελτιωτικών.

Επίσης θα εγκατασταθεί

υπόγειο σύστημα άρδευσης

και στη συνέχεια εφόσον

δοθούν οι απαραίτητες κλί-

σεις στο έδαφος του γηπέ-

δου θα πραγματοποιηθεί

σπορά για την εγκατάσταση

χλοοτάπητα. Ακόμη πρόκει-

ται να γίνουν εργασίες απο-

κατάστασης των ζημιών της

περίφραξης και συντήρησή

της.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ
Με έργο ύψους 32.008,66

ευρώ πλέον Φ.Π.Α. θα γίνει

παρέμβαση σε κεντρικό

δρόμο στην Τοπική

Κοινότητα του Αγίου

Αντωνίου. Το υπάρχον

τεχνικό στον εν λόγω αγρο-

τικό δρόμο της Κοινότητας,

εξυπηρετεί την ασφαλή

πρόσβαση βαρέων αγροτι-

κών μηχανημάτων προς τις

καλλιεργούμενες εκτάσεις

της τοπικής κοινότητας. Θα

γίνουν όλες οι εργασίες

αποκατάστασης των υπο-

δομών για να διασφαλιστεί

η ασφαλής διέλευση των

οχημάτων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΧΙΛ-
ΛΕΙΟ, ΔΙΛΟΦΟ, ΝΑΡΘΑΚΙ,
ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΡΙΖΙ
Με έργο ύψους 166.618,97

ευρώ πλέον ΦΠΑ θα γίνει

αποκατάσταση τεχνικών

έργων στα χωριά Αχίλλειο,

Δίλοφο, Ναρθάκιο, Σκοπιά

και Ρίζι.

Μετά τη θεομηνία και τις

πρωτοφανείς ποσότητες

νερού που δημιούργησαν

έντονα πλημμυρικά φαινό-

μενα, προκλήθηκαν βλάβες

σε τμήματα των οικισμών

Διλόφου και Ναρθακίου,

καθώς και στο οδικό κύκλω-

μα Ρίζι – Αχίλλειο – Δίλοφο

– Ναρθάκι, για την αποκα-

τάσταση των οποίων και

προκειμένου να γίνει πάλι

λειτουργικό θα γίνουν όλες

οι απαιτούμενες εργασίες

αποκατάστασης και προ-

στασίας των τεχνικών τμη-

μάτων.

«ΘΩΡΑΚΙΖΕΤΑΙ» ΑΝΤΙ-
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ Η ΟΔΟΣ
ΒΟΛΟΥ
Με έργο ύψους 11.596,72

ευρώ πλέον Φ.Π.Α. θα

γίνουν εργασίες αντιπλημ-

μυρικής θωράκισης στην

περιοχή της οδού Βόλου.

Αναλυτικότερα, επί των

οδών Βόλου και Ομήρου

στο Ο.Τ. 319Δ έπειτα από

την θεομηνία, έχουν κατα-

στραφεί από το μεγάλο

όγκο νερού τα τοιχεία αντι-

πλημμυρικής προστασίας.

Έτσι, έχουν δρομολογηθεί

όλες οι παρεμβάσεις που

κρίνονται απαραίτητες για

την αποκατάσταση των

αντιπλημμυρικών υποδο-

μών.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΔΕΝΔΡΑ –
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
Με έργο ύψους 190.649,80

ευρώ πλέον Φ.Π.Α. θα γίνει

η αποκατάσταση των βλα-

βών που προκλήθηκαν από

τα ακραία καιρικά φαινόμε-

να στο οδικό δίκτυο που

συνδέει τα Δένδρα με το

Καστράκι. Στο συγκεκριμέ-

νο δρόμο προκλήθηκε

ολική καταστροφή τεχνικών

έργων, της βάσης και του

ασφαλτικού οδοστρώματος.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ
ΝΕΡΑΪΔΑ
Με έργο ύψους 128.174.69

ευρώ πλέον Φ.Π.Α. θα γίνει

η αποκατάσταση των

ασφαλτικών οδοστρωμάτων

στην Τοπική Κοινότητα της

Νεράιδας. Λόγω της θεομη-

νίας, προκλήθηκε ολική

καταστροφή της βάσης και

του ασφαλτικού οδοστρώ-

ματος εντός της Τοπικής

κοινότητας Νεράιδας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑ-
ΛΩΝ
Σε δήλωσή του ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τονίζει τα εξής:

«Στα τέλη του περασμένου

Σεπτεμβρίου βρεθήκαμε

αντιμέτωποι με μία πρωτο-

φανή και χωρίς ιστορικό

προηγούμενο για δεκαετίες,

θεομηνία. Το χτύπημα ήταν

μεγάλο, χάθηκε μια ανθρώ-

πινη ζωή, καταστράφηκαν

περιουσίες και δημόσιες

υποδομές. Δώσαμε από την

πρώτη στιγμή τη μάχη της

αποκατάστασης της κανονι-

κότητας, την οποία συνεχί-

ζουμε να δίνουμε μέχρι

σήμερα με την κατά το

δυνατό τάχιστη εκτέλεση

όλων των απαιτούμενων

έργων σε όλες τις περιοχές

που επλήγησαν. Σ’ αυτή

την προσπάθεια έχουμε

αρωγό την κυβέρνηση και

το υπουργείο Εσωτερικών

που ανταποκρίθηκαν στις

ανάγκες μας. Θέλω να δια-

βεβαιώσω τους συμπολίτες

μου, πως όλα τα χρήματα

που ήρθαν ως έκτακτη ενί-

σχυση το τελευταίο διάστη-

μα θα πιάσουν τόπο μέχρι

το τελευταίο λεπτό. Στόχος

μας η επόμενη ημέρα να

είναι καλύτερη για όλους».

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έργα αποκατάστασης ύψους 1 εκ. ευρώ στην επαρχίαΈργα αποκατάστασης ύψους 1 εκ. ευρώ στην επαρχία

Φαρσάλων για τις ζημιές του «Ιανού»Φαρσάλων για τις ζημιές του «Ιανού»
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Μ
ε το δήμαρχο

Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου

συναντήθηκε το μεσημέρι

της Τετάρτης 27

Ιανουαρίου, ο αντιπρόε-

δρος του ΕΛΓΑ κ.

Νικόλαος Δούκας.

Αντικείμενο της συνάντη-

σης ήταν η ενημέρωση

για την εξέλιξη της διαδι-

κασίας αποζημίωσης από

τη θεομηνία του περασμέ-

νου Σεπτεμβρίου που

έπληξε την επαρχία

Φαρσάλων.

Ο κ. Δούκας αργότερα συμ-

μετείχε σε σύσκεψη στην

αίθουσα συνεδριάσεων του

δημοτικού συμβουλίου

Φαρσάλων, παρουσία του

αντιπεριφερειάρχη Λάρισας

κ. Γιώργου Λαδόπουλου,

των αντιδημάρχων κ.κ.

Σοφιάς Χατζηπλή, Χρήστου

Μπασαγιάννη, Σταύρου

Κουκουλιού και Δημήτρη

Γούσια, καθώς και προέ-

δρων Τοπικών Κοινοτήτων

από την επαρχία

Φαρσάλων.

Μάλιστα ο αντιπρόεδρος

του ΕΛΓΑ προανήγγειλε την

καταβολή των αποζημιώσε-

ων την Πέμπτη 28/1 οι

οποίες είναι ύψους

31.611.704,93 ευρώ, οι

οποίες αφορούν ζημιές που

προκλήθηκαν εντός του

2020. Περίπου 15.000.000

ευρώ καταβλήθηκαν ως

αποζημιώσεις στους πληγέ-

ντες αγρότες του

Μεσογειακού Κυκλώνα

«Ιανού» και τα υπόλοιπα

16.000.000 ευρώ για ζημιές

φυτικού και ζωικού κεφαλαί-

ου του έτους 2020.

Ο κ. Δούκας τόνισε πως

στόχος της σύσκεψης είναι

«να δούμε την διαδικασία

που εξελίσσεται ως προς

τους πληττόμενους της

περιοχής» ενώ πρόσθεσε

πως «ως Οργανισμός τηρή-

σαμε τα χρονοδιαγράμματα

που σας είχαμε υποσχεθεί

από την πρώτη συνάντησή

μας. Είχαμε από τότε επι-

σημάνει, κατ’ εντολή φυσικά

του πρωθυπουργού, ότι

μέσα σε ένα μήνα θα προ-

βούμε σε γενναίες προκα-

ταβολές για πρώτη φορά

στην ιστορία του

Οργανισμού και μέσα σε

τέσσερις μήνες, σε μία τόσο

μεγάλη, εκτεταμένη και

έντονη καταστροφή, θα

ολοκληρώσουμε την εκτιμη-

τική διαδικασία και θα έχου-

με την πλήρη αποζημίωση

των παραγωγών. Η κατα-

στροφή ήταν τεράστια. Οι

δηλώσεις έφθασαν το 1 εκ.

στρέμματα. Οπότε το στοί-

χημα μέσα σε τέσσερις

μήνες να ολοκληρώσουμε

την εκτιμητική διαδικασία

και εν μέσω μίας πολύ

δύσκολης περιόδου λόγω

της πανδημίας, ήταν πολύ

απαιτητικό. Τα καταφέραμε

όμως και αύριο ολοκληρώ-

νεται η αποπληρωμή των

παραγωγών όλων των

περιοχών του «Ιανού». Σε

ότι αφορά τέλος το θέμα

των ενστάσεων, είπε πως

έχει δημιουργηθεί ένα

ευνοϊκό πλαίσιο που μπο-

ρούν μέσα από τη διαδικα-

σία αυτή να ικανοποιηθούν

όλοι.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑ-
ΛΩΝ
Τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ

προλόγισε ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου ο οποίος και

είπε τα εξής: «Θέλω να

ευχαριστήσω τον αντιπρόε-

δρο του ΕΛΓΑ κ. Νίκο

Δούκα που για μία ακόμη

φορά βρίσκεται στα

Φάρσαλα, δείχνοντας

εμπράκτως το ενδιαφέρον

του Οργανισμού για την

επαρχία και τους κατοίκους

που επλήγησαν από τα

ακραία καιρικά φαινόμενα

του περασμένου

Σεπτεμβρίου. Είναι πραγ-

ματικά πρωτοφανής η όλη

διαδικασία, ο τρόπος που

έγινε, ο μικρός χρόνος κατά

τον οποίο ολοκληρώθηκε,

αλλά και ο εναλλακτικός

τρόπος που χρηματοδοτή-

θηκε, για να μπορέσουμε

σήμερα να φθάσουμε στην

εξόφληση των αποζημιώσε-

ων. Θέλω να πιστεύω πως

με καλή πίστη και συνέρ-

γεια, όπως δηλαδή πορευ-

τήκαμε μέχρι σήμερα, θα

δει ο ΕΛΓΑ και το θέμα των

πολιτών που υποβάλλουν

ενστάσεις ώστε να μην αδι-

κηθεί κανείς.

Ως δήμος Φαρσάλων εστιά-

σαμε όλη μας την προσοχή

συνδράμοντας σ’ αυτή τη

διαδικασία όπως μας ζητή-

θηκε, ενώ παράλληλα εκτε-

λούμε έργα ύψους 1 εκ.

ευρώ για την αποκατάστα-

ση των ζημιών που προ-

κλήθηκαν στη δημόσια

περιουσία. Θα τηρήσουμε

στο ακέραιο την υπόσχεσή

μας να μη χαθεί ούτε ένα

ευρώ από αυτά που δόθη-

καν από το κεντρικό κράτος

προς το δήμο».

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Από την πλευρά του ο αντι-

περιφερειάρχης Λάρισας κ.

Γιώργο Λαδόπουλος τόνισε

μεταξύ άλλων τα εξής:

«Πήραμε τη δέσμευση του

αντιπροέδρου ότι εξοφλού-

νται όλα τα πορίσματα του

φαινομένου «Ιανός». Αυτές

οι αποζημιώσεις σε οικονο-

μικό, κοινωνικό και πολιτικό

επίπεδο είναι πρωτόγνω-

ρες. Πρώτα απ’ όλα γιατί

είναι εκτός ταμείου ΕΛΓΑ,

δεν είναι από τις ασφαλιστι-

κές εισφορές, αλλά από το

υπουργείο Οικονομικών.

Δεύτερον γιατί έχουμε απο-

τελέσματα στο συντομότερο

χρονικό διάστημα. Εάν

υπάρχουν κάποιοι παραπο-

νεμένοι που φαίνεται ότι

είναι ένα μικρό ποσοστό,

έχουν το δικαίωμα των

ενστάσεων. Εκτιμούμε ότι

έχουμε τη δυνατότητα και

από τις επιτροπές οι οποίες

τώρα αξιολογούν τις ζημιές

εκτός του φυτικού και ζωι-

κού κεφαλαίου, ότι θα φθά-

σουμε σε ένα επίπεδο για

να στηρίξουμε πραγματικά

τους συμπολίτες μας,

ουσιαστικά τον τόπο μας

και πολύ περισσότερο να

μείνουμε σε τροχιά παρα-

γωγής, δημιουργίας και

ανάπτυξης για το επόμενο

έτος. Ευχαριστώ πάρα

πολύ όλους τους προέ-

δρους των κοινοτήτων, τη

δημοτική αρχή Φαρσάλων,

τη διοίκηση και τους υπηρε-

σιακούς του ΕΛΓΑ, το ΓΕΩ-

ΤΕΕ, το Οικονομικό

Επιμελητήριο και το ΤΕΕ

για τη συνεργασία τους, την

προσφορά τους σε έμψυχο

δυναμικό, που ενδυνάμω-

σαν τη συνεργασία και τη

συνέργεια γι’ αυτό το παρα-

γόμενο προϊόν που για

όλους μας είναι η υψηλότε-

ρη παροχή υπηρεσιών στον

πολίτη».

Στο Δημαρχείο ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑΣτο Δημαρχείο ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ



Κ
αταβλήθηκαν την

Πέμπτη 28

Ιανουαρίου, απο-

ζημιώσεις ύψους

31.611.704,93 ευρώ, οι

οποίες αφορούν ζημιές που

προκλήθηκαν εντός του

2020. 

Περίπου 15.000.000 ευρώ

καταβλήθηκαν ως αποζη-

μιώσεις στους πληγέντες

αγρότες του Μεσογειακού

Κυκλώνα «Ιανού» και τα

υπόλοιπα 16.000.000 ευρώ

για ζημιές φυτικού και ζωι-

κού κεφαλαίου του έτους

2020.

Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. κ.

Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος

δήλωσε: «Ο Οργανισμός

κατέβαλε σε 16.516 δικαι-

ούχους αγρότες και κτηνο-

τρόφους αποζημιώσεις για

τις ζημιές του 2020, νωρίτε-

ρα από κάθε άλλη χρονιά.

Με την πληρωμή αποζη-

μιώσεων 15.000.000 ευρώ

στους δικαιούχους αγρότες

και κτηνοτρόφους, οι οποίοι

επλήγησαν από το ακραίο

καιρικό φαινόμενο «Ιανός»,

ολοκλήρωθηκε εντός της

προθεσμίας της 31ης

Ιανουαρίου 2020 η πληρω-

μή των αποζημιώσεων.

Ακολουθεί η υποβολή

ενστάσεων, από τους δικαι-

ούχους, οι οποίοι αισθάνο-

νται ότι τα πορίσματα το

Οργανισμού δεν ανταποκρί-

νονται στην πραγματική

τους ζημία. Ο ΕΛ.Γ.Α.  είναι

σε ετοιμότητα για τη διαχεί-

ριση αυτών και βεβαίως

υπάρχει η πρόβλεψη όπως

και η οικονομική δυνατότη-

τα ώστε να εξοφληθούν

αμέσως οι αποζημιώσεις

που θα προκύψουν από τις

ενστάσεις.

Η έμπρακτη πολιτική στήρι-

ξη της Κυβέρνησης, με την

καταβολή 30 εκατ. ευρώ

στον ΕΛ.Γ.Α., όπως προκύ-

πτει από τον

Προϋπολογισμό του

Κράτους, για την κάλυψη

των διοικητικών εξόδων και

των λειτουργικών του

δαπανών, εξασφαλίζει την

οικονομική ευστάθεια του

Οργανισμού ώστε να κατα-

βάλλει για πρώτη φορά

μετά από χρόνια, σε μια

πληρωμή, σε μία δόση, στο

ακέραιο, στο 100%, τις

οφειλόμενες αποζημιώσεις

του 2020».

Σ
ε ανακοίνωση της

ΕΟΑΣΝΛ αναφέρο-

νται τα εξής:

“Κατά τις πρωινές ώρες της

Τετάρτης 20-1-2021 ο

Εκπρόσωπος Τύπου της

Ε.Ο.Α.Σ.Ν. Λάρισας κ.

Αλειφτήρας Σωκράτης

δέχτηκε τηλεφώνημα από

τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ.

Αντρέα Λυκουρέντζο. Κατά

την διάρκεια της συνομιλίας

τους, ο Πρόεδρος του

ΕΛΓΑ, αφού εξαρχής έκανε

παράπονα για τις ανακοι-

νώσεις της Ομοσπονδίας,

έφτασε στο σημείο να απει-

λήσει με “κίνηση νομικών

διαδικασιών” τον εκπρόσω-

πο μας για τις κριτικές που

ασκεί η Ομοσπονδία μέσω

των ανακοινώσεων της

στον ΕΛΓΑ, όσο αναφορά

τις αποζημιώσεις των αγρο-

τών και κτηνοτρόφων από

τις πλημμύρες του “Ιανού”.

Η Ε.Ο.Α.Σ.Ν. Λάρισας είναι

μία από τις μεγαλύτερες

συνδικαλιστικές οργανώσεις

του πρωτογενούς τομέα,

εκφράζει το οργανωμένο

αγροτικό κίνημα, και ο

θεσμικός της ρόλος ήταν

ανέκαθεν η προάσπιση των

συμφερόντων αγροτών και

κτηνοτρόφων.

Πρωτοστάτησε και πρωτο-

στατεί στις αγωνιστικές

κινητοποιήσεις, στην

έκφραση των δίκαιων διεκ-

δικήσεων των αγροτών και

κτηνοτρόφων αποσπώντας

λύσεις και ικανοποίηση των

αιτημάτων.

Εξάλλου το “δικαίωμα του

συνδικαλίζεσθε” είναι

συνταγματικά κατοχυρωμέ-

νο στην χώρα μας.

Βασική αρχή της

Ε.Ο.Α.Σ.Ν. Λάρισας ήταν

και παραμένει να είναι ότι

τα προβλήματα λύνονται

στην βάση ενός δημοκρατι-

κού διαλόγου και όχι ενός

διαλόγου υπό της απειλής

των διώξεων.

Φυσικά δεν μας πτοούν οι

όποιες απειλές, εξάλλου

πολλές φορές μέλη του Δ.Σ

της ΕΟΑΣΝΛ και των

Αγροτικών Συλλόγων έχου-

με συρθεί στα αγροτοδικεία

από όλες τις κυβερνήσεις

για τους αγώνες μας.

Καλούμε την κυβέρνηση να

αλλάξει εδώ και τώρα τον

αναχρονιστικό και άδικο

κανονισμό του ΕΛΓΑ που

οδηγεί σε άδικες ή καθόλου

αποζημιώσεις και σε ψίχου-

λα.

Παλεύουμε για ΕΛΓΑ με

επαρκή κρατική χρηματοδό-

τηση που θα ασφαλίζει και

θα αποζημιώνει την παρα-

γωγή, το ζωικό και φυτικό

κεφάλαιο στο 100% από

όλες τις φυσικές καταστρο-

φές και νόσους”.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ

Ε.Ο.Α.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
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«
Επιτελικό μπάχαλο»

καταγγέλλει ο βου-

λευτής Λάρισας του

ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης

Κόκκαλης σε ότι αφορά

τις καταβληθείσες από

τον ΕΛΓΑ, αποζημιώσεις

για τη θεομηνία που χτύ-

πησε τα Φάρσαλα τον

περασμένο Σεπτέμβριο.

Σε δήλωσή του ο κ.

Κόκκαλης τονίζει τα εξής:

«Μετά το επικοινωνιακό

σόου που έσπευσαν να

στήσουν ο πρόεδρος και ο

αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ σε

ότι αφορά τις αποζημιώσεις

για τον «Ιανό», η πραγματι-

κότητα προσγειώνει ανώ-

μαλα την κυβέρνηση.

Οι πολίτες είδαν στους

λογαριασμούς τους λιγότε-

ρα χρήματα από τα εκτιμώ-

μενα, κάποιοι άλλοι λόγω

της κακής πρόβλεψης ίσως

χρειαστεί να επιστρέψουν

(!) χρήματα, ενώ δεν έλει-

ψαν κι εκείνοι που δεν απο-

ζημιώνονται παρά το ότι

έχουν υποστεί καταστρο-

φές!

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ.

Λουκουρέντζος και ο ίδιος ο

πρωθυπουργός που είχε

«πάρει πάνω του» το θέμα

της αποζημίωσης από τη

συγκεκριμένη θεομηνία,

προβλέποντας ξεχωριστό

κονδύλι από τον κρατικό

κορβανά, είναι έκθετοι απέ-

ναντι στη δοκιμαζόμενη κοι-

νωνία και οφείλουν άμεσα

να απαντήσουν στα εξής:

Γιατί πληγέντες έλαβαν

μισές αποζημιώσεις από τις

εκτιμώμενες;

Γιατί δεν υπήρξε σχεδια-

σμός και πρόβλεψη ώστε

το μέτρο της προκαταβολής

να οδηγεί σήμερα σε ενδε-

χόμενη αξίωση επιστροφής

χρημάτων από πληγέντες;

Τι θα γίνει με όσους είδαν

να καταστρέφεται περιου-

σία τους όπως εξοπλισμός

και αποθηκευμένα αγροτικά

προϊόντα;

Πότε επιτέλους η κυβέρνη-

ση θα πάρει την απόφαση

να προχωρήσει την επιβε-

βλημένη αλλαγή κανονι-

σμού ασφάλισης του ΕΛΓΑ,

την οποία είχαμε ξεκινήσει

στο υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

από το 2018;»

Κόκκαλης: ΕπιτελικόΚόκκαλης: Επιτελικό

μπάχαλο με τις αποζημπάχαλο με τις αποζη--

μιώσεις του «Ιανού»,μιώσεις του «Ιανού»,

έλαβαν τα μισά από ταέλαβαν τα μισά από τα

εκτιμώμενα χρήματα!εκτιμώμενα χρήματα!
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Η
ΕΟΑΣΝΛ χαιρετί-

ζει την αγροτική

κινητοποίηση στα

Φάρσαλα.

Χαιρετίζουμε τους δεκάδες

αγρότες της Επαρχίας

Φαρσάλων που έδωσαν

βροντερό και μαχητικό

παρών με τα τρακτέρ και

αγροτικά αυτοκίνητα αντα-

ποκρινόμενοι στο κάλεσμα

της ΕΟΑΣΝΛ και των

Αγροτικών Συλλόγων της

Επαρχίας Φαρσάλων.

Παρά τις δυσκολίες της

περιόδου, την πανδημία και

την καραντίνα, παίρνοντας

όλα τα απαραίτητα μέτρα

προστασίας, δείξαμε την

ανυποχώρητη θέληση του

οργανωμένου αγροτικού

κινήματος να μπει μπροστά

στον αγώνα για επιβίωση

που δίνουν οι αγρότες των

Φαρσάλων χτυπημένοι από

τον «Ιανό», τις χαμηλές

τιμές στα προϊόντα και το

μεγάλος κόστος παραγω-

γής.

Οι αγρότες των Φαρσάλων,

όλης της Ελλάδας, ξέρουν

πολύ καλά από την εμπει-

ρία τους, ότι έχουμε κερδί-

σει, ότι λύσεις έχουμε απο-

σπάσει για τα δίκαια αιτή-

ματα μας, οι κατακτήσεις

μας, είναι αποτέλεσμα του

οργανωμένου αγροτικού

κινήματος που εκφράζεται

μέσα από τους Αγροτικούς

Συλλόγους και τις

Ομοσπονδίες που συσπει-

ρώνονται στην Πανελλαδική

Επιτροπή Μπλόκων.

Ο αγώνας είναι μονόδρο-

μος για να έχουμε λύσεις

που θα μας επιτρέψουν να

έχουμε ένα βιώσιμο εισόδη-

μα για τις οικογένειες μας

και την συνέχεια της καλ-

λιεργητικής δραστηριότη-

τας, να μην ξεκληριστούμε

και γίνουμε σύγχρονοι κολί-

γοι.

Όσοι δεν έχουν πειστεί

ακόμη για την αναγκαιότητα

της συμμετοχής τους, ας

αναλογιστούν τις χαμηλές

τιμές στα προϊόντα που

αγοράζουν έμποροι και βιο-

μηχανίες για να κερδοσκο-

πούν σε βάρος τους. Τα

πανάκριβα μέσα και εφόδια,

το ρεύμα και το πετρέλαιο

όταν την ίδια στιγμή η

κυβέρνηση «μπουκώνει» με

εκατοντάδες δις ευρώ εφο-

πλιστές, κλινικάρχες, βιομη-

χανίες, ξενοδόχους για επι-

στροφή φόρου πετρελαίου

και φθηνό ρεύμα. Τις εξευ-

τελιστικές, κάτω από το

κόστος παραγωγής, εκτιμή-

σεις και αποζημιώσεις του

ΕΛΓΑ από τον Ιανό. Τις

άδειες τσέπες τους.

Να κλείσουν τα αυτιά τους

σε παπαγαλάκια και καλο-

θελητές και να βάλουν το

συμφέρον τους πάνω από

όλα. Να παλέψουν για τον

εαυτό τους, τις οικογένειες

τους, την ζωή τους.

Μας φοβούνται! Τρέμουν

την οργάνωση και τον

αγώνα μας. Σκιάζονται από

τον ήχο των τρακτέρ στους

δρόμους του αγώνα!

Για αυτό επιχειρούν σε

«κλειστές» συσκέψεις να

κατευνάσουν την λαϊκή

οργή και δυσαρέσκεια και

να σκαρφιστούν «τερτίπια»

που φτάνουν στην κινδυνο-

λογία και στις έμμεσες απει-

λές για να κάμψουν το αγω-

νιστικό φρόνημα και να

αποδυναμώσουν τις κινητο-

ποιήσεις.

Όπως έγινε τέτοια σύσκεψη

στα Φάρσαλα την Τετάρτη

υπό την εποπτεία του κ.

Δούκα αντιπροέδρου του

ΕΛΓΑ, χωρίς φυσικά να

καλεστεί η ΕΟΑΣΝΛ και οι

Αγροτικοί Σύλλογοι της

Επαρχίας, δηλαδή οι άμεσα

ενδιαφερόμενοι και πληττό-

μενοι από τον «Ιανό».

Πραγματοποιήθηκε μαζική

πομπή των τρακτέρ στο

κέντρο των Φαρσάλων δια-

τρανώνοντας την θέληση

μας να απαιτήσουμε δίκαιες

και ουσιαστικές αποζημιώ-

σεις στο 100% από τον

ΕΛΓΑ. Για αναπλήρωση του

χαμένου εισοδήματος από

τις χαμηλές τιμές και το

υψηλότατο κόστος παραγω-

γής. Για τα απαραίτητα

έργα υποδομής όπως το

Φράγμα Σκοπιάς και αντι-

πλημμυρικά έργα που θα

θωρακίσουν την επαρχία

Φαρσάλων ώστε να μην

έχουμε ξανά σύντομα τα

ίδια φαινόμενα και τρομα-

κτικές καταστροφές που

βιώσαμε τον Σεπτέμβριο.

Αντιπροσωπεία της ΕΟΑΣΝ

συναντήθηκε με τον

Δήμαρχο και

Αντιδημάρχους των

Φαρσάλων ζητώντας την

συμπαράσταση τους στον

αγώνα και τα αιτήματα μας,

θέτοντας ταυτόχρονα αιτή-

ματα για την συμβολή του

Δήμου στην βελτίωση της

αγροτικής οδοποιίας και τα

απαραίτητα έργα υποδο-

μής.

Η ΕΟΑΣΝΛ με αφορμή την

επικείμενη επίσκεψη του

Πρωθυπουργού Κ.

Μητσοτάκη στην Θεσσαλία

έχει θέσει αίτημα για συνά-

ντηση μαζί του ώστε να του

θέσει υπόψη τα παραπάνω

προβλήματα διεκδικώντας

λύσεις και να ακούσει τις

απόψεις του. Αναμένουμε

απάντηση αν το αίτημα μας

θα γίνει αποδεχτό ή όχι.

Στα Φάρσαλα έγινε η αρχή

του νέου κύκλου κινητοποι-

ήσεων της ΕΟΑΣΝΛ ώστε

να ικανοποιηθούν τα δίκαια

αιτήματα επιβίωσης που

έχουμε. Το επόμενο διάστη-

μα θα συνεχίσουμε με νέες

κινητοποιήσεις και πρωτο-

βουλίες σε όλο τον Νομό.

Το Δ.Σ της ΕΟΑΣΝΛ

Η ΕΟΑΣΝΛ χαιρετίζει την αγροτική κινητοποίηση στα ΦάρσαλαΗ ΕΟΑΣΝΛ χαιρετίζει την αγροτική κινητοποίηση στα Φάρσαλα



Μ
ετά από μία δια-

κοπή δυόμιση

μηνών, τα σχο-

λεία της Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης μπήκαν

από την Δευτέρα 1/2 στην

δια ζώσης καθημερινότη-

τά τους,

Εξαίρεση αποτελούν τα

λύκεια στις αποκαλούμενες

«κόκκινες» περιοχές, στις

περιοχές δηλαδή με επιβα-

ρυμένο επιδημιολογικό

φορτίο, όπου τα μαθήματα

θα συνεχιστούν με τηλε-

εκπαίδευση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι

όλες σχολικές μονάδες της

Ειδικής Αγωγής

(Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης) θα συνεχί-

σουν να λειτουργούν δια

ζώσης σε όλη την επικρά-

τεια.

«Γυρίζουμε στα θρανία

τηρώντας τα μέτρα, μαθαί-

νουμε ασφαλείς», ήταν το

μήνυμα της υπουργού

Παιδείας και

Θρησκευμάτων, Νίκης

Κεραμέως, κατά την ανακοί-

νωση του ανοίγματος

γυμνασίων και λυκείων.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί

καλούνται να τηρήσουν τα

γνωστά -πλέον- μέτρα πρό-

ληψης: υποχρεωτική χρήση

μάσκας σε εσωτερικούς και

εξωτερικούς χώρους,

χρήση αντισηπτικών και

τακτικοί αερισμοί των

χώρων. Επιπλέον, τα δια-

λείμματα θα γίνονται ανά

ομάδες μαθητών, ενώ στα-

θερές θα είναι οι ομάδες

των μαθητών σε αθλήματα

και άλλες δραστηριότητες.

Σχολαστικοί αναμένεται να

είναι οι καθαρισμοί όλων

των χώρων των σχολείων,

ενώ ειδικά μέτρα έχουν

ληφθεί για την προσαρμο-

σμένη λειτουργία κυλικείων,

εργαστηρίων πληροφορι-

κής, χρήση μουσικών οργά-

νων κ.ά.. Οι σχολικές γιορ-

τές θα γίνονται επίσης με

μέτρα και οι σχολικές επι-

σκέψεις ή οι περίπατοι θα

πραγματοποιούνται ανά

τμήμα.

Υπενθυμίζεται, ότι οι δειγ-

ματοληπτικοί έλεγχοι του

ΕΟΔΥ στα σχολεία θα συνε-

χιστούν. Παράλληλα, συνε-

χίζει να είναι σε λειτουργία

η ειδική πλατφόρμα για το

κλείσιμο ραντεβού από

εκπαιδευτικούς, μαθητές και

μαθήτριες άνω των 16

(edu.testing.gov.gr). Όπως

έχει τονιστεί από το υπουρ-

γείο Παιδείας, ο έλεγχος

αυτός χρησιμεύει προκειμέ-

νου να υπάρχει μία καλύτε-

ρη επιδημιολογική εικόνα

των σχολείων.

Τι θα γίνει με διαγωνίσματα,

βαθμολογίες και απουσίες

«Βραχνάς» για μαθητές και

μαθήτριες αποτελεί ο φόρ-

τος διαγωνισμάτων που

τους περιμένει με το άνοιγ-

μα των σχολείων και το

πώς θα βαθμολογηθούν

κατά το Α’ τετράμηνο. Από

το υπουργείο Παιδείας, με

σχετικές εγκυκλίους, έχει

προβλεφθεί αρχικά η μετα-

φορά των διαγωνισμάτων

του Α’ τετραμήνου στο Β’

τετράμηνο, σε περίπτωση

που δεν καταστεί εφικτή η

γραπτή δοκιμασία δια

ζώσης εγκαίρως. Έτσι, οι

βαθμολογίες του Α΄τετραμή-

νου μπορεί να διαμορφω-

θούν και χωρίς την ύπαρξη

διαγωνίσματος, αλλά με

βάση την απόδοσή τους

στην τάξη (φυσική και ηλε-

κτρονική) και από τα τεστ

που έδωσαν στις τάξεις δια

ζώσης. Επιπλέον, έχει προ-

βλεφθεί η μη κατάθεση

βαθμολογίας για κάποιο

μάθημα ή κλάδο μαθήματος

που για οποιονδήποτε λόγο

ενδεχομένως διδάχθηκε

λιγότερο από δέκα (10)

ώρες στο Α’ τετράμηνο και

με την προϋπόθεση ότι

αποδεδειγμένα και δικαιο-

λογημένα οι διδάσκοντες

δεν διαθέτουν επαρκή στοι-

χεία για την αξιολόγηση της

επίδοσης των μαθητών και

μαθητριών τους.

Όσο για την καταχώρηση

των απουσιών, το υπουρ-

γείο έχει διευκρινίσει ότι θα

γίνει σύμφωνα με τις ισχύ-

ουσες διατάξεις (δεν προ-

σμετρώνται οι απουσίες

λόγω τεχνικών ζητημάτων

και ασθενείας) και ότι ο

χαρακτηρισμός της φοίτη-

σης των μαθητών και μαθη-

τριών θα εξεταστεί στο

τέλος του Β’ τετραμήνου.

Προβληματισμός από την

ΟΛΜΕ

Τις επιφυλάξεις της για το

άνοιγμα των γυμνασίων και

των λυκείων έχει εκφράσει

η Ομοσπονδία Λειτουργών

Μέσης Εκπαίδευσης, τονί-

ζοντας ότι τα μέτρα πρόλη-

ψης και ο τρόπος με τον

οποίο αναμένεται να λει-

τουργήσουν οι σχολικές

δομές δεν επαρκούν.

«Η αλήθεια είναι ότι, ο τρό-

πος με τον οποίο ανοίγουν

τα σχολεία, αφενός δημι-

ουργεί συνθήκες εξάπλω-

σης του ιού και αφετέρου,

προδιαγράφει το νέο κλείσι-

μό τους το επόμενο διάστη-

μα», αναφέρει η

Ομοσπονδία.

Παράλληλα, έχει τονίσει την

ανάγκη να προταχθούν

εγκαίρως οι εμβολιασμοί

των εκπαιδευτικών. «Θα

είναι «δώρον άδωρον» να

γίνει αυτό την άνοιξη ή στις

αρχές καλοκαιριού», δήλω-

σε μέσα στην εβδομάδα ο

πρόεδρος της ΟΛΜΕ,

Θεόδωρος Τσούχλος.

Η ΟΛΜΕ ζητά να γίνονται

άμεσα και δωρεάν, μαζικά

και επαναλαμβανόμενα τεστ

Covid στα σχολεία για

εκπαιδευτικούς και μαθητές

και να ληφθούν μέτρα «για

την ουσιαστική ιχνηλάτηση

των κρουσμάτων και όχι

φόρτωμα αυτής της διαδι-

κασίας στους εκπαιδευτι-

κούς».

Τέλος, η ΟΛΜΕ ζητά να

γίνουν προσλήψεις εκπαι-

δευτικών, να αξιοποιηθούν

χώροι και αίθουσες, με τη

λήψη όλων των αναγκαίων

μέτρων, ώστε να αραιώσει

ο μαθητικός πληθυσμός

στις σχολικές τάξεις.

12
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021

CMYK

Γενικά Νέα

Άνοιξαν μετά από δυόμιση μήνες Γυμνάσια και Λύκεια - ΌλαΆνοιξαν μετά από δυόμιση μήνες Γυμνάσια και Λύκεια - Όλα

τα νέα μέτρα και τα δεδομένατα νέα μέτρα και τα δεδομένα



Ο
ι αθλητές ποδηλα-

σίας Νίκος

Μανατάκης (με

μεγάλο ποσοστό τύφλω-

σης)  από το Ηράκλειο

Κρήτης και ο Παναγιώτης

Κολέτας από τα Φάρσαλα

Λάρισας, ζητούν την βοή-

θεια σας ώστε να συγκε-

ντρώσουν το επιθυμητό

ποσό και να συμμετά-

σχουν σε δυο αγώνες

ποδηλασίας ΑμεΑ στο

Βέλγιο (Παγκόσμιο

κύπελλο ποδηλασίας

ΑμεΑ – Γύρος Φλάνδρας)

.Οι υποστηρικτές αυτής της

προσπάθειάς των δυο

αθλητών μπορούν να προ-

σφέρουν χρηματικό ποσό

της αρεσκείας τους από την

σελίδα giveandfund.com

(πατώντας εδώ).

Περιγραφή

“Είμαστε ο Νίκος

Μανατάκης (με μεγάλο

ποσοστό τύφλωσης)  από

το Ηράκλειο Κρήτης και ο

Παναγιώτης Κολέτας από

τα Φάρσαλα Λάρισης

Ασχολούμαστε με τον αθλη-

τισμό ατόμων με αναπηρίες

ΑμεΑ στο άθλημα της

ποδηλασίας σε υψηλό επί-

πεδο όπου και εξειδικεύο-

μαστε στο διπλό ποδήλατο

(tandem, το οποίο αποτε-

λείτε από δύο αθλητές ένας

εκ τον οποίον ο οδηγός-

πιλότος και ο δεύτερος

αθλητής με μερικό πρόβλη-

μα όρασης ή ολική τύφλω-

ση). Αναζητούμε άτομα

αρωγούς στην προσπάθεια

που κάνουμε οι οποίοι θα

μας στηρίξουν οικονομικά

για την τέλεση της αποστο-

λής και προετοιμασίας  μας

παίζοντας καθοριστικό

ρόλο.

Συγκεκριμένα θα συμμετά-

σχουμε στους εξής αγώνες

στο Βέλγιο: 

1.Γύρος Φλάνδρας: ένας

ιστορικός  αγώνας αντοχής

ο οποίος βγάζει όλους τους

βέλγους απο το σπίτι τους

για να τον παρακολουθή-

σουν και για για 1η φορά

από το 1913 που διοργα-

νώνεται ο αγώνας   θα συμ-

μετάσχουν αθλητές ΑμεΑ.

Θα είναι τιμή μας να είμα-

στε οι πρώτοι Έλληνες στα

πλακόστρωτα του Βελγίου

2. Παγκόσμιο κύπελλο δρό-

μου (ατομική χρονομέτρη-

ση, αγώνας αντοχής με

μαζική εκκίνηση)

Στην κατηγορία Β ( ΠΡΟ-

ΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ-

ΤΥΦΛΟΣΗ) οι αθλητές τρέ-

χουν με ειδικό ποδήλατο

tandem ( διπλό

ποδήλατο)Το tandem απο-

τελείτε από δυο άτομα

Αθλητής ΑμεΑ ( με πρόβλη-

μα όρασης ή ολική τύφλω-

ση )

Πιλότος αρτιμελής αθλητής

( σύνοδος αθλητή- οδηγός

ποδήλατου)

Οι δυο αθλητές συνεργάζο-

νται αρμονικά με ταυτόχρο-

νες επάλληλες κινήσεις και

ίσο καταμερισμό της δύνα-

μης προκιμμένου να κινηθεί

το ποδήλατο τους με τον

ταχύτερο δυνατό

τρόπο.Απαιτεί απόλυτο

συγχρονισμό-χημεία υπό

αγωνιστικές συνθήκες.

Έχουμε καταφέρει να είμα-

στε 2 φόρες πρωταθλητές

Έλλαδος(δρόμου &

πίστας), νικητές σε ευρω-

παϊκό κύπελλο και την 3η

θέση στην παγκόσμια κατά-

ταξη ήδη στον πρώτο

χρόνο συνεργασίας μας

Με αυτήν την συμμετοχή

μας χτίζουμε γερές βάσεις

και εμπειρίες για το μέλλον

σε διεθνείς διοργανώσεις

φέρνωντας την Ελλάδα

ψηλά. Κάνοντας όλο αυτό

παράδειγμα για όλους να

βγούνε από το σπίτι τους

και να αθληθούν είτε άτομα

με ειδικές ικανότητες είτε

αρτιμελείς. Όλοι μπορούμε!

Με τη βοήθεια όλου του

κόσμου, με τη βοήθεια σου,

εσύ που το διαβάζεις και

έχεις φτάσει μέχρι εδώ θα

κάνεις το όνειρο μας πραγ-

ματικότητα. Κάθε βοήθεια

είνα σημαντική.

Σε περίπτωση που υπάρξει

συλλογή χρημάτων πέρα το

στόχου τα χρήματα θα αξιο-

ποιηθούν για αθλητικό εξο-

πλισμό.

Ελπίζουμε να εκτιμήσετε και

να σεβαστείτε την προσπά-

θεια μας που κάνουμε με

την στήριξη σας! Να χαμο-

γελάτε! Σας ευχαριστούμε

προκαταβολικά”.
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Συγκεντρώνουν δωρεές για να συμμετάσχουν σε αγώνες ποδηλασίες ΑμεΑ στο ΒέλγιοΣυγκεντρώνουν δωρεές για να συμμετάσχουν σε αγώνες ποδηλασίες ΑμεΑ στο Βέλγιο

ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ 21-23, ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410554411 - 551789 FAX: 2410554385
www.davaroukas.gr - email: info@davaroukas.grΤ

α σχολεία της δευ-

τεροβάθμιας εκπαί-

δευσης ξεκίνησαν

από την Δευτέρα 1

Φεβρουαρίου να υποδέ-

χονται και πάλι τους

μαθητές και της μαθήτριες

μετά από 2 περισσότε-

ρους από 2 μήνες απο-

χής.

Ο «Πρώτος Τύπος» συνομί-

λησε με τον Αντιδήμαρχο

και Πρόεδρο της

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου

Φαρσάλων κ. Δημήτρη

Γούσια αναφορικά με την

ετοιμότητα που βρίσκονται

τα σχολεία του Δήμου

Φαρσάλων, τα μέτρα που

έχουν προβλεφθεί και το

κατά πόσο όλα είναι σωστά

ρυθμισμένα και σε ετοιμό-

τητα ώστε να δεθούν εκ

νέου τους μαθητές της

Επαρχίας Φαρσάλων πίσω

στα θρανία.

Αναλυτικά τα όσα μας τόνι-

σε ο κ. Γούσιας.

«Από την πρώτη στιγμή

που δόθηκε το πράσινο

φώς από την κυβέρνηση

για την επιστροφή των

μαθητών στα σχολεία προε-

τοιμαστήκαμε κατάλληλα

ώστε όλα να είναι έτοιμα

την ημέρα της επιστροφής

των μαθητών.

Σε όλες τις σχολικές μονά-

δες του Δήμου Φαρσάλων

έχουν ληφθεί όλα τα απα-

ραίτητα μέτρα, όπως είναι η

θέρμανση των σχολείων

κάτι πολύ σημαντικό μιας

και οι αίθουσες θα πρέπει

να αερίζονται ανά τακτά

χρονικά διαστήματα όπως

επιβάλλει ο νόμος, ο καθα-

ρισμός των σχολικών μονά-

δων και όλα τα μέτρα που

απαιτούνται για την σωστή

και ομαλή διεξαγωγή των

μαθημάτων.

Εύχομαι σε όλους τους

μαθητές, τους εκπαιδευτι-

κούς και τους γονείς των

μαθητών καλή επιστροφή

στα θρανία με υγεία, προ-

σοχή και μακάρι να επι-

στρέψουμε άμεσα στην

κανονικότητα που τόσο μας

έχει λείψει.»

Δημήτρης Γούσιας: “Όλα τα γυμνάΔημήτρης Γούσιας: “Όλα τα γυμνά--

σια και λύκεια του Δήμου είναισια και λύκεια του Δήμου είναι

πανέτοιμα για το άνοιγμα τους”πανέτοιμα για το άνοιγμα τους”



ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε

κεντρικό σημείο της πόλης των

Φαρσάλων στον πεζόδρομο της

Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90

τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη

και Κανάρη γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στην

οδό Αθηνάς, 180 τμ, με αύλη 20

τμ απέναντι από τον παλιό ΟΤΕ.

Τιμή συζητήσιμη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

6975596225

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε

κατάστημα της Courier ACS στα

Φάρσαλα.

Απαραίτητη προϋπόθεση να δια-

θέτει δίπλωμα οδήγησης δικύ-

κλου

Τηλ Επικοινωνίας: 2491306739

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 11

στρεμμάτων ποτιστικό στο

Κατωχώρι και αγροτεμάχιο 22

στρεμμάτων στην περιοχή πλη-

σίον εργοστασίου “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ”.

Τηλ. Επικοινωνίας:6983257993

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κατά-

στημα στην Οδό Βάρναλη 1

πλησίον του Ι.Ν. Αγίας

Παρασκευής 100 τ.μ. με πατάρι

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977237444

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοκία

μεζονέτα επιπλωμένη με 2 υπνο-

δωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα, τρα-

πεζαρία, σαλόνι και θέρμανση.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 

6909575620

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα 90

τμ στον πρώτο όροφο ισόγειο

κατοικίας στην Οδό Βενιζέλου 90

στα Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

24910 - 23102

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι παραγωγής

Φαρσάλων - Έξτρα Παρθένο -

Τιμή 4 ευρώ το κιλό.

Τηλέφωνο:6971801244

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ "δυάρι" 60 τμ

ισόγειο στην Οδό Στρατηγού

Μακρυγιάννη 10, Αυτόνομη

Θέρμανση.

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:6973746675

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ έκταση 19

στρεμμάτων για χρήση φωτο-

βολταϊκών.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

6982284892
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επ. Φαρσάλων ευχαριστεί

την κ. Βασιλική Δεληδήμου για την δωρεά της εις

μνήμη Μαίρης Βουρλίτση. Θερμά συλλυπητήρια

Το Δ.Σ.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Δημήτρης Παλιούρας του Γεωργίου και της

Αικατερίνης το γένος Τσολακίδου που γεννήθηκε στο

Νιούρτινγκεν της Γερμανίας και κατοικεί στο

Νεκαρτέντσλινγεν της Γερμανίας και η Laura Spina
του Vintantonio και της Kristina το γένος Monici  που

γεννήθηκε στην Στουτγκάρδη της Γερμανίας και κατοι-

κεί στο Νεκαρτέντσλινγεν της Γερμανίας, πρόκειται να

έλθουν σε Πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο

της Στουτγκάρδης.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Μιχαήλ Κατσιαούνης του Γεωργίου και της

Ειρήνης το γένος Τσιάρα που γεννήθηκε στην Λάρισα

και κατοικεί στην Τήνο και η Ντάρια Κονονένκο του

Γιούρι και της Νέλια το γένος Μποντάρ που γεννήθη-

κε στο Χάρκοβο και κατοικεί στην Τήνο πρόκειται να

έλθουν σε Α’ Θρησκευτικό γάμο που θα τελεστεί στον

Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών στην Τήνο.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Ρήτας Βάιος του Δημητρίου και της Πιπίνας το

γένος Μπατζιάκα που γεννήθηκε στην Αθήνα και

κατοικεί στην Καρδίτσα και η Λάμπρου Χαρά του

Χρυσοστόμου και της Ιωάννας το γένος

Εσερμπέκογλου που γεννήθηκε στην Λάρισα και

κατοικεί στην Καρδίτσα πρόκειται να έλθουν σε Α’

Θρησκευτικό γάμο που θα τελεστεί στον Ι.Ν. Αγίου

Δημητρίου στο Κατωχώρι Φαρσάλων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Περί πρόσληψης υπαλλήλων γραφείου

Έχοντες υπόψη την υπ΄ αριθμ. 10/29-12-2020 απόφαση

του Δ.Σ του ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ «περί πρόσληψης

υπαλλήλων γραφείου κατηγορίας ΔΕ με σύμβαση εργασίας

ορισμένου χρόνου (πέντε μήνες).

ΚΑΛΟΥΜΕ
Α.  Τους ενδιαφερομένους να προσληφθούν στη θέση του

υπαλλήλου γραφείου του ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

όπως υποβάλλουν μέχρι 05/02/2021:
1.Αίτηση διορισμού

2.Τίτλο σπουδών

3.Αντίγραφο ποινικού Μητρώου τύπου Β΄(θα ζητηθεί αυτε-

πάγγελτα)

4.Πιστοποιητικό γεννήσεως

Β.  Αριθμός θέσεων:

Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων γραφείου.

Γ. Σαν προσόντα για τον διορισμό καθορίζονται τα παρακά-

τω:

1.Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια

2.Να έχουν απολυτήριο Λυκείου

3.Να έχουν γνώση Η/Υ

4.Να έχουν εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

5.Να είναι μέλη ή τέκνα μελών του Οργανισμού

6.Να είναι Δημότες του Δήμου Φαρσάλων

7.Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν

υπερβεί το 65ο

έτος της ηλικίας των.

8.Να μην έχουν καταδικαστεί με ποινές που συνεπάγονται

κατά Νόμο στέρηση της ικανότητάς των για διορισμό σαν

δημόσιοι υπάλληλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

18 του Υ.Κ

Αποδοχές: Ενιαίο μισθολόγιο.

Η επιλογή θα γίνει με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-

θύνονται στα γραφεία του ΤΟΕΒ –Αθηνών 2 τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24910-23043 στα

Φάρσαλα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α.ΔΡΑΧΜΑΝΗΣ       

2/1:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

3/1:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

4/1:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

5/1:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

6/1:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

7/1:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση: Πατρόκλου

11 Τηλ: 24910-22225

8/1:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης &

Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ - ΒΟΛΟΥ - 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24910 - 23255

Από Δευτέρα 14-12-2020

και μέχρι νεωτέρας το

ΚΤΕΛ Βόλου-Καρδίτσα-

Τρίκαλα, θα εκτελεί τα

παρακάτω δρομολόγια:

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ 12:45

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-

ΤΡΙΚΑΛΑ 15:50

Τα παραπάνω δρομολόγια

θα εκτελούνται από

Δευτέρα έως Παρασκευή

(εκτός Σαββατοκύριακου).

ΤΟΠΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΓΓΕΙΩΝ  
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ                 
ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ            

Φάρσαλα 22/1/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 29
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Τ
ην απαλλαγή κατα-

βολής ενοικίου για

το πρώτο δίμηνο

του έτους για όσες επιχει-

ρήσεις ήταν κλειστές

μέχρι τις 15 Ιανουαρίου

(με αποζημίωση των ιδιο-

κτητών κατά 80% για τα

φυσικά πρόσωπα και 60%

για τα νομικά πρόσωπα),

νέο σχέδιο ενίσχυσης

πληττόμενων επιχειρήσε-

ων με ανώτατο ποσό τα 3

εκατ. ευρώ, αναστολή

πληρωμής επιταγών και

οικονομική ενίσχυση 120

εκατ. ευρώ στην εταιρεία

αερομεταφορών Aegean

προβλέπει το σχέδιο

νόμου για την απογραφή

της ΕΛΣΤΑΤ που κατατέ-

θηκε χθες στη Βουλή.

Ειδικότερα:

• Οι επιχειρήσεις που δρα-

στηριοποιούνται στο λιανε-

μπόριο, την εστίαση, τον

πολιτισμό, τον αθλητισμό,

τα γυμναστήρια, τον τουρι-

σμό, τις μεταφορές, τα κομ-

μωτήρια, τα κέντρα αισθητι-

κής, τα βιβλιοπωλεία, που

ήταν κλειστές με κρατική

εντολή κατά το πρώτο δεκα-

πενθήμερο του Ιανουαρίου,

απαλλάσσονται από την

καταβολή ενοικίου το

πρώτο δίμηνο του έτους. Οι

ιδιοκτήτες ακινήτων θα

αποζημιωθούν με το 80%

του μηνιαίου συμφωνημέ-

νου μισθώματος και όχι επί

της απώλειας. Επίσης, τα

νομικά πρόσωπα που εκμι-

σθώνουν ακίνητα στις επι-

χειρήσεις αυτές, θα αποζη-

μιωθούν με το 60% του

μηνιαίου μισθώματος για

τους μήνες Ιανουάριο και

Φεβρουάριο. Σημειώνεται

ότι η αποζημίωση στους

ιδιοκτήτες ακινήτων είναι

αφορολόγητη, ακατάσχετη

και δεν συμψηφίζεται.

• Στις επιχειρήσεις που

επλήγησαν οικονομικά από

την πανδημία μπορεί να

χορηγηθεί ενίσχυση με τη

μορφή της επιδότησης

παγίων δαπανών. Δηλαδή

οι επιχειρήσεις θα ενισχυ-

θούν με ποσά έως 3 εκατ.

ευρώ. Η ενίσχυση αφορά

πάγιες δαπάνες (μισθοδο-

σίας, λογαριασμών κ.λπ.),

αφού προηγουμένως αφαι-

ρεθούν δαπάνες που έχουν

καλυφθεί από άλλες κρατι-

κές ενισχύσεις, στο πλαίσιο

της στήριξης για μη καλυ-

πτόμενες πάγιες δαπάνες

επιχειρήσεων. Η ενίσχυση

χορηγείται σύμφωνα με το

προσωρινό πλαίσιο για τη

λήψη μέτρων κρατικής στή-

ριξης, με σκοπό να ενισχυ-

θεί η οικονομία κατά τη

διάρκεια της πανδημίας. Με

κοινή απόφαση των αρμό-

διων υπουργών καθορίζο-

νται η μορφή της ενίσχυ-

σης, το ύψος, η μεθοδολο-

γία προσδιορισμού, ο

προσδιορισμός των επιλέξι-

μων δαπανών κ.λπ.

• Όσες επιταγές εμφανι-

στούν από τις 2 Ιανουαρίου

2021 και μέχρι τη δημοσίευ-

ση της διάταξης, δεν κατα-

χωρίζονται στον «Τειρεσία»,

εάν εξοφληθούν εντός 75

ημερών από τη σφράγιση ή

τη λήξη τους. Παράλληλα,

από την ημερομηνία που

θα τεθεί σε ισχύ η ρύθμιση,

για τις επιταγές που θα

έχουν ημερομηνία εμφάνι-

σης, λήξης ή πληρωμής

από τη δημοσίευση της διά-

ταξης έως τις 28

Φεβρουαρίου 2021, οι προ-

θεσμίες αυτές θα αναστα-

λούν κατά 75 ημέρες. Για

επιταγές που είχαν ημερο-

μηνία εμφάνισης από 18

Νοεμβρίου 2020 έως 31

Δεκεμβρίου 2020 και καλύ-

πτονταν από το μέτρο της

αναστολής των προθε-

σμιών λήξης ή πληρωμής

τους κατά 75 ημέρες, προ-

βλέπεται η παράταση της

αναστολής κατά επιπλέον

45 ημέρες. Οι κομιστές

εκτός από «πάγωμα» των

επιταγών κατά 75 ημέρες

θα δικαιούνται και παράτα-

ση για την πληρωμή του

ΦΠΑ.

• Χορηγείται οικονομική ενί-

σχυση με τη μορφή της

άμεσης επιχορήγησης στην

εταιρεία Αεροπορία Αιγαίου

Α.Ε. για την αποκατάσταση

της ζημιάς που υπέστη. Το

ποσό της ενίσχυσης ανέρ-

χεται στα 120 εκατ. ευρώ. Η

καταβολή του ποσού γίνεται

με την αίρεση ότι η εταιρεία

έχει προβεί σε αύξηση

μετοχικού κεφαλαίου

αντλώντας κεφάλαια 60

εκατ. ευρώ και έχει αρμο-

δίως πιστοποιηθεί η πλή-

ρης και εξ ολοκλήρου κατα-

βολή του συνολικού ποσού

της αύξησης μετοχικού

κεφαλαίου. Μετά την ολο-

κλήρωση της αύξησης και

την καταβολή της ενίσχυ-

σης εκδίδονται και παραδί-

δονται στο ελληνικό

Δημόσιο χωρίς επιβάρυν-

ση, ελεύθερα μεταβιβάσιμοι

τίτλοι παραστατικών δικαιω-

μάτων κτήσης κοινών μετο-

χών εκδόσεως της εταιρείας

Αεροπορίας Αιγαίου.

• Για το φορολογικό έτος

2021 απαλλάσσονται από

την ειδική εισφορά αλληλεγ-

γύης τα εισοδήματα που

αποκτώνται από αγροτικές

ενισχύσεις και επιδοτήσεις

που εισπράττονται εντός

του έτους.

Οικονομία

Δίμηνη απαλλαγή από ενοίκιαΔίμηνη απαλλαγή από ενοίκια

Ά
νοιξε η ηλεκτρονι-

κή πύλη για την

υποβολή δηλώσε-

ων Ε9 για όσους έχουν

μεταβολές στην περιου-

σιακή τους κατάσταση, οι

οποίες πραγματοποιήθη-

καν από την 1η

Ιανουαρίου 2020 και μετά. 

Όσοι αποκτήσουν ακίνητα

με αγορά, γονική παροχή,

δωρεά ή κληρονομιά ή

πωλούν ή μεταβιβάζουν μια

κατοικία ή ένα οικόπεδο θα

πρέπει να τροποποιήσουν

και το Ε9. Η  ηλεκτρονική

πύλη για την υποβολή

Δηλώσεων Ε9 έτους 2022

δηλαδή για μεταβολές

Περιουσιακής Κατάστασης

που πραγματοποιούνται

από την 1η Ιανουαρίου

2021 έχει ήδη ανοίξει.

Όσοι προχωρήσουν στην

υποβολή  δήλωσης στοιχεί-

ων ακινήτων (Ε9) θα πρέ-

πει να ακολουθήσουν τα

παρακάτω βήματα:

Επιλέξτε το έτος που θέλετε

να υποβάλλετε Ε9 και από

τις διαθέσιμες ενέργειες της

αρχικής σελίδας, επιλέξτε

δημιουργία δήλωσης Ε9 για

να προβείτε στις απαραίτη-

τες τροποποιήσεις της περι-

ουσιακής σας κατάστασης.

Μπορείτε να εισάγετε/μετα-

βάλλετε/διαγράψετε ακίνητο

των πινάκων 1 (κτίσματα

και οικόπεδα) και 2 (γήπε-

δα).

Εάν εισάγετε ακίνητο,

συμπληρώστε όλα τα υπο-

χρεωτικά πεδία που αφο-

ρούν τα  περιγραφικά στοι-

χεία του ακινήτου (τετραγω-

νικά μέτρα, είδος εμπράγ-

ματου δικαιώματος, ποσο-

στό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.)

και επίσης κάντε γεωγραφι-

κό εντοπισμό του ακινήτου

είτε μέσω επιλογής του

νομού, δημοτικού διαμερί-

σματος και δρόμων οικοδο-

μικού τετραγώνου είτε

μέσω επιλογής ανοίγματος

του χάρτη Αντικειμενικού

Προσδιορισμού Αξίας

Ακινήτων.

Εάν μεταβάλλετε ακίνητο,

τροποποιήστε μόνο τα

περιγραφικά στοιχεία για τα

οποία απαιτείται  τροποποί-

ηση.

Κατά την οριστική υποβολή

των δηλώσεων Ε9, ζητείται

υποχρεωτικά η αναγραφή

του αριθμού παροχής ρεύ-

ματος στα κτίσματα στα

οποία έχετε πλήρη κυριότη-

τα ή επικαρπία.

Ανάλογα με την αιτία εισα-

γωγής/μεταβολής/διαγρα-

φής ακινήτου που θα επιλέ-

ξετε, θα πρέπει να συμπλη-

ρώσετε τα υποχρεωτικά

πεδία που ζητούνται  και

αφορούν στοιχεία συμβο-

λαίων (αριθμός και ημερο-

μηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ.

συμβολαιογράφου), στοι-

χεία διαθήκης εφόσον

υπάρχει (αριθμός και ημε-

ρομηνία δημοσίευσης, ημε-

ρομηνία θανάτου) κ.λπ.

Κατά την οριστική υποβολή

δήλωσης Ε9, μπορεί να

ζητηθεί  η μεταβολή συγκε-

κριμένων ακινήτων λόγω

ελλείψεων στα στοιχεία

τους.

Οποιαδήποτε ενέργεια

κάνετε, αποθηκεύεται προ-

σωρινά.

Όταν ολοκληρώσετε τις

μεταβολές της περιουσια-

κής σας κατάστασης, ελέγ-

ξτε το πως έχει διαμορφω-

θεί μέσω της προεπισκόπη-

σης περιουσιακής κατάστα-

σης.

Επιλέξτε οριστική υποβολή

της δήλωσης Ε9 και εάν

επιθυμείτε, μεταφορά της

δήλωσης στο επόμενο έτος

Μπορείτε να εκτυπώσετε τις

υποβληθείσες δηλώσεις Ε9,

την περιουσιακή σας κατά-

σταση και τα εκκαθαριστικά

σημειώματα Φ.Α.Π. /πρά-

ξεις διοικητικού προσδιορι-

σμού ΕΝΦΙΑ.

Στο μεταξύ, παρατείνεται

μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου

2021 η προθεσμία για την

υποβολή των “Δηλώσεων

Πληροφοριακών Στοιχείων

Μίσθωσης Ακίνητης

Περιουσίας”, αρχικών ή

τροποποιητικών, για μισθώ-

σεις που ήταν σε ισχύ μέχρι

και την 12η Ιουνίου 2020 με

απόφαση  του Διοικητή της

ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Η παράταση αφορά και τις

μισθώσεις που είχαν συνα-

φθεί πριν την 01.01.2014,

για τις οποίες δεν υπήρχε

υποχρέωση υποβολής

“Δήλωσης Πληροφοριακών

Στοιχείων Μίσθωσης

Ακίνητης Περιουσίας”. Η

φορολογική διοίκηση επιση-

μαίνει στην ανακοίνωση της

ότι η συγκεκριμένη παράτα-

ση είναι η τελευταία.

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Ε9 – Οι 10 οδηγίες για τη δήλωσηΆνοιξε η πλατφόρμα για το Ε9 – Οι 10 οδηγίες για τη δήλωση

Α
πό την Παρασκευή

29 Ιανουαρίου,

ξεκίνησαν οι αιτή-

σεις για το νέο πρόγραμ-

μα 7.000 νέων θέσεων

εργασίας για ανέργους 30

ετών και άνω στις

Περιφέρειες της Αν.

Μακεδονίας και Θράκης,

Δυτικής Ελλάδας,

Ηπείρου, Θεσσαλίας και

Κεντρικής Μακεδονίας, με

έμφαση σε μακροχρόνια

ανέργους και ανέργους

50 ετών και άνω.

Όπως αναφέρεται σε σχετι-

κή ανακοίνωση του

Οργανισμού Απασχόλησης

Εργατικού Δυναμικού

(ΟΑΕΔ), το πρόγραμμα

απευθύνεται σε ιδιωτικές

επιχειρήσεις, η διάρκεια της

επιδότησης είναι 12 μήνες

και τα ποσά της μηνιαίας

επιχορήγησης μισθού και

ασφαλιστικών εισφορών για

την πρόσληψη ανέργων σε

νέες θέσεις πλήρους απα-

σχόλησης έχουν ως εξής:

473 ευρώ για τους ανέρ-

γους ηλικίας έως και 49

ετών.

568 ευρώ για τους ανέρ-

γους ηλικίας 50 ετών και

άνω.

615 ευρώ για τους μακρο-

χρόνια ανέργους.

710 ευρώ για τους μακρο-

χρόνια ανέργους 50 ετών

και άνω.

Οι επιχειρήσεις που ενδια-

φέρονται να συμμετάσχουν

στο πρόγραμμα θα υποβά-

λουν την αίτησή τους απο-

κλειστικά ηλεκτρονικά,

μέσω του Πληροφοριακού

Συστήματος Κρατικών

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του

υπουργείου Ανάπτυξης και

Επενδύσεων στη διεύθυν-

ση.

Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμ-

βουλοι του ΟΑΕΔ θα υπο-

δείξουν στην επιχείρηση

υποψηφίους, σύμφωνα με

την ειδικότητα και τα απαι-

τούμενα προσόντα και η

επιχείρηση θα επιλέξει

μεταξύ των υποψηφίων για

την πρόσληψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση

είναι η επιχείρηση να μην

έχει μειώσει το προσωπικό

της κατά το τρίμηνο πριν

από την αίτηση και να μην

έχει λάβει χρηματοδότηση

από κρατική ενίσχυση άνω

των 200.000 ευρώ τα

προηγούμενα τρία έτη (τρέ-

χον και δύο προηγούμενα).

Στην επιχορήγηση του

μισθολογικού και μη μισθο-

λογικού κόστους συμπερι-

λαμβάνονται και τα αντί-

στοιχα δώρα

Χριστουγέννων και Πάσχα

και επιδόματα αδείας.

Το πρόγραμμα, του οποίου

ο προϋπολογισμός ανέρχε-

ται σε 44.000.000 ευρώ,

συγχρηματοδοτείται από

την Ελλάδα και την

Ευρωπαϊκή Ένωση

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο), μέσω του Ε.Π.

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού, Εκπαίδευση και

Διά Βίου Μάθηση 2014-

2020».

Για τη Δημόσια Πρόσκληση

και για περισσότερες πλη-

ροφορίες, οι ενδιαφερόμε-

νοι μπορούν να επισκε-

φτούν την ιστοσελίδα του

ΟΑΕΔ.

ΟΑΕΔ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επιδοτούμενες θέσεις εργασίαςΟΑΕΔ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας



Σ
την αναμονή για τις

επίσημες ανακοι-

νώσεις και την

έναρξη εμβολιαστικού

κέντρου βρίσκονται οι

κάτοικοι της Επαρχίας

Φαρσάλων και μένει να

επιβεβαιωθεί η επίσημη

ενημέρωση που είχε απο-

στείλει  μέσω Δελτίου

Τύπου ο Δήμος

Φαρσάλων η οποία ανέ-

φερε ότι από τις 5

Φεβρουαρίου αναμένεται

να λειτουργήσει το εμβο-

λιαστικό κέντρο στο Κ.Υ.

Φαρσάλων.

Αρκετοί είναι οι Φαρσαλινοί

βέβαια που εμβολιάστηκαν

ήδη έχοντας κλείσει το

ραντεβού τους είτε στην

Ελασσόνα είτε στον Αλμυρό

είτε σε κάποιο άλλο εμβο-

λιαστικό κέντρο όμως πολ-

λοί είναι εκείνοι που περιμέ-

νουν την έναρξη του εμβο-

λιαστικού κέντρου στην

Επαρχία για να κλείσουν το

ραντεβού και να κάνουν το

εμβόλιο.

Πλέον όπως φαίνεται έχου-

με μπει στην τελική ευθεία

και αναμένονται οι ανακοι-

νώσεις και η έναρξη του

εμβολιαστικού κέντρου.
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